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NAHL SÛRES
ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Nahl Sûresi, Mekke'de

nâzil oldu" demitir.

bn Merdûye, bnü’z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Nehhâs’n, Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Son üç âyeti

hariç Nahl Sûresinin tamam, Mekke’de nâzil olmutur. Son üç âyet ise Hz.

Peygamber (saiisllehu aleyhi veseiBm) Uhud'dan dönerken, Mekke ile Medine arasnda

nâzil oldu" demitir.

1

^ j
** •*

Up JUSj 4U4J. i bÛ 4A Jt

"Allah'n emri gelecektir. Artk onun acele gelmesini

istemeyin. Allah, onlann ortak kotuklar eylerden uzaktr,

yücedir." (Nahl Sur. 1)

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildiriyor "Allah'n emri gelecektir ..."
1

buyruu nâzil olduu zaman ashâb endieye kaplmt. "...Artk onun acele

gelmesini istemeyin ..."3 buyruu nâzil olunca da sakinletiler.

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Ebû

Bekr b. Hafs’tan bildiriyor: "Allah'n emri gelecektir..."* buyruu nâzil

olduu zaman ashâb endie içinde ayaa kalkt. Sonra: "...Artk onun acele

gelmesini istemeyin ..."5 buyruu nâzil oldu .

6

’Nehhâs (sh.541).
J
Nahl Sur. 1

* Nahl Sur. 1

4 Nahl Sur. 1

5 Nahl Sur. 1

6 bn Cerir (14/159).
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bn Merdûye'nin Dahhâk vastasyla bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Allah'n

emri gelecektir..."’ buyruunu açklarken: "Burada Muhammed'in (seiiBiishu aleyhi

veseiM peygamber olarakçk kastedilmektedir” dedi.

bn Cerir, Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor: Mescid’e girip namaz kldm ve Nahl

Sûresini okudum. Sonra iki kii geldi ve ayn sûreyi bizim kraatmzdan daha

deiik bir ekilde okudu. Bunlan ellerinden tutarak Resûlullah'n (saiuiahu aeyhi

vescinn) yanna götürdüm ve: "Yâ Resûlallah! Bunlara (Nahl Sûresi'™) okut"

dedim. Biri okuyunca Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) ona: "Doru okudun"

buyurdu. Dieri okuyunca ona da:
"Doru okudun " buyurdu. Bunun üzerine

Cahiliye dönemindeki üphe ve yalanlamamdan daha fazlas kalbime girdi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gösüme vurarak: "Allah seni üpheden korusun ve

eytan senden uzak klsn" buyurdu. Benden ter boalmaya balamt.

Resûlullah (saiBiahu aleyhi vauiiem) öyle devam etti: "Cibrîl bana gelip: «Kur'ân' bir

kraat üzeri oku» dedi. Ben: «Ümmetim buna güç yetiremez» karln
verdim. (Bu ekilde her itiraz ediimde kraat saysn yükseltti.) Yedinci defa da

ise: «Yedi kraat üzere oku ve ettiin her bir itiraza karlk da bir istein kabul

görecek» dedi.
"2

ibn Cerir ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'ten bildiriyor. "Allah'n emri

gelecektir. Artk onun acele gelmesini istemeyin ..."3 âyeti nâzil olduu

zaman münafklardan baz kiiler birbirlerine: "Bu kii kyametin yaklatn
iddia etmektedir. Baz yaptnz amelleri yapmaktan vazgeçin de ne

olacana bakalm” diyordu. Bir süre sonra bu konuda bir eyin inmediini

görüp: "Biz bir eyin indiini görmedik” dediler. Bunun üzerine: "nsanlarn

hesaba çekilmeleri yaklat. Hâlbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler
"4

âyeti nâzil oldu. Bu âyet inince münafklar: "Bu kii hâlâ ayn eyi iddia

etmektedir” dediler. Yine bu konuda bir eyin inmediini görünce: "Bir eyin

indiini görmedik” dediler. Bunun üzerine: "Andolsun, biz onlardan azab

belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka «Onu ne

alkoyuyor?» derler. yi bilin ki, azap onlara gelecei gün, kendilerinden bir

’ Nahl Sur. 1

J bn Cerir (1/33, 34) ve Müslim (820).

* Nahl Sur. 1

* Enbiyâ Sur. 1
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daha uzaklatrlmaz ve alay etmekte olduklar ey, kendilerini çepeçevre

kuatm olur
-1

âyeti nâzil oldu.
2

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ukbe b. Âmir'den

bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aleyh ««Hem) öyle buyurmutur "Kyametten

önce üzerinize batdan kalkana benzeyen kara bir bulut çkacak ve bütün

gökyüzünü kaplayana kadar yükselip duracaktr. Sonra bir münadi: «Ey

insanlar!» diye seslenince, insanlar birbirlerinin yanna gelerek birbirlerine:

«ittiniz mi?» diye soracak, kimisi: «Evet, iittik» derken kimisi de üpheye

düecektir. Sonra bir daha: «Ey insanlar!» diye nida edilince insanlar yine

birbirlerine: «ittiniz mi?» diye soracak ve birbirlerine: «Evet, iittik»

diyeceklerdir. Sonra üçüncü defa: "Ey insanlar! «Allah'n emri gelecektir.

Artk onun acele gelmesini istemeyin ...»

3

diye seslenilecektir. Canm elinde

olana yemin olsun ki, satn ve aha elbiseyi alverite yaymlarken bir daha

dümeyeceklerdir. Kii havuzunu dolduracak ve onunla bir ey

sulayamayacaktr. Yine kii devesini saacak ve sütünü içemeyecektir. O zaman

insanlar kyametle megul olacaktr
."A

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

“Allah'n emri gelecektir..."5 buyruunu açklarken: "Burada hükümler,

cezalar ve miras kastedilmektedir" dedi.

1 Hûd Sur. 8
J bn Cerîr (14/158, 159).

3 Nahl Sur. 1

A bn Kesir, Tefsîr'de (4/473, 474) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî 17/325 (899) ve

Hâkim (4/539, “sahih"). Heysemî, Mecmuu'z-Zeoâd'de (10/331) der ki: "Muîre'nin

azatls Muhammed b. Abdilah dnda ravilcri, Sahîh’

m

ravileridir."

5 Nahl Sur. 1
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"Kullarndan dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile

indirir: «Benden baka ilah yoktur, u halde benden korkup

saknn» diye uyarn." (Nah! Sur. 2)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Melekleri

emrinden olan ruh ile indirir ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada vahiy

kastedilmektedir” dedi."

Âdem b. Ebî yâs, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, el-

Azame'de Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfat'ta

bildirdiine göre bn Abbâs: “Ruh, Allah'n emirlerinden bir emir ve

mahlûkatndan bir mahlûkattr. ekilleri Âdemoullan ekli gibidir.

Gökyüzünden bir melek indii zaman mutlaka beraberinde bir ruh iner” dedi

ve: "...O gün o Ruh ve melekler ayakta saf hâlinde duracaklar ..."3 âyetini

okudu .

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Azame 'de Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Melekleri emrinden olan ruh ile indirir ..."
5

buyruunu açklarken: “Hiçbir melek yoktur ki, indii zaman mutlaka

kendisiyle beraber koruyucu gibi bir ruh iner. O konumaz ve onu ne

melekler, ne de Allah'n yaratt hiçbir ey görmez” dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "...Melekleri emrinden olan ruh ile indirir ..."
7 buyruunu

açklarken: “Melekleri vahiy ve rahmet ile indirir” dedi .

8

’ Nahl Sur. 2
1 bn Cerîr (14/162) ve el-tkân'da (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

J Nebe' Sur. 38
4 Âdem b. Ebî yâs, Tefsîru Mücâhid (sh. 696), Ebu'-eyh (406) ve Beyhakî (779).

5 Nahl Sur. 2
8 bn Cerîr (14/162, 163) vc Ebu'-eyh (426).

7 Nahl Sur. 2
8 Abdurrezzâk (1/353) ve bn Cerîr (14/163, 164)
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(n Basrî): "...Melekleri emrinden

olan ruh ile indirir ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada peygamberlik

kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in el-Azame'de bildirdiine göre Dahhâk:

"...Melekleri emrinden olan ruh ile indirir ..."
2 buyruunu açklarken:

“Burada Kurîân kastedilmektedir2
' dedi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes:

"...Melekleri emrinden olan ruh ile indirir ..."
4 buyruunu açklarken:

“Rabbimizin konutuu her ey ruhundandr" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Kullarndan dilediklerine, melekleri emrinden olan ruh ile

indirin «Benden baka ilah yoktur, u halde benden korkup saknn» diye

uyarn '6
âyetini açklarken öyle demitir. “Melekler rahmet ve vahiy ile

inerek aralanndan peygamberler seçerler. Allah, insanlarn sadece kendisini

tevhid etmeleri, kendisine itaat etmeleri ve öfkesinden saknmalar için

peygamberler gönderdi."7

"nsan nutfeden yaratmtr, öyleyken o nasl da açkça
kar koymaktadr!" (Nakl Sur. 4)

bn Sa'd, Ahmed, bn Mâce ve Hâkim, Busr b. Cehhâ'tan bildiriyor:

Resûlullah (uUalBhtj aleyhi vtniitm) avucunun içine tükürdü ve (avucundaki tükürüü

göstererek) buyurdu ki: "Yüce Allah öyle buyurur: «Ey Âdemolu! Ben seni

öyle bir eyden yaratmken sen beni nasl aciz brakacaksn? Ben seni düzgün

ve dengeli bir ekilde yarattm, sen sabah akam çaltn. Senin yeryüzünde bir

ann da vard. Sen mal topladn ve kimseye bir ey vermedin. Ölüm an geldii

1 Nahl Sur. 2

1

Nahl Sur. 2
5 Ebu'-eyh (420, 421).

4 Nahl Sur. 2
5 bn Cerîr (14/163) ve Ebu’-eyh (428).

6
Nahl Sur. 2

7 bn Cerîr (14/163, 164).
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1

zaman da: «Ben sadaka vereceim» dedin. Ancak sadaka vakti geçmi

bulunmaktadr

'

JUjj- «I) I4L4J pliiSflj
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"Hayvanlan da yaratt. Onlarda sizin için bir snma ve

birçok faydalar vardr. Hem de onlardan yersiniz. Onlar

akamleyin getirirken, sabahleyin salverirken de sîzin için

bir güzellik (ve zevk) vardr. Onlar arlklannz, sizin

ancak zorlukla varabileceiniz beldelere tarlar. üphesiz
Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.” (Nahl Sur. 5-7)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Onlarda sizin için bir snma ve birçok faydalar vardr... buyruunu

açklarken: "Onlardan elde ettiiniz giysi, yiyecek ve içecekler vardr” dedi .

3

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlarda sizin için bir snma ve birçok

faydalar vardr ..."4 buyruunu açklarken: "Burada her hayvann nesli

kastedilmektedir” dedi.
5.

Deylemî'nin, Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiato aleyhi vesilem):

"Bereket koyunlarda, güzellik de develerdedir " buyurmutur .

6

bn Mâce’nin, Urve el-Bârikî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiiidu

aleyhi yeseiiem): "Develer sahipleri için izzet, koyunlar ise berekettir" buyurmutur .

7

’ bn Sa'd (7/427, Ahmed 29/385- 387 (17842, 17844), bn Mâce (2707) ve Hâkim (2/502,

4/323, "sahih "). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 2188).

1 Nahl Sur. 5

3 bn Cerîr (14/166) ve el-tkân’da (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Nahl Sur. 5
5 Abdurrezzâk (1/353) ve bn Cerîr (14/167).

6
Deylemî (2197).

7 bn Mâce (2305). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1866).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Onlar akamleyin getirirken... sizin için bir

güzellik (ve zevk) vardr"

1

buyruunu açklarken: "Meradan geri geldikleri

zaman hörgüçleri daha büyük ve memeleri en güzel bir ekilde süt dolmu

bir ekilde gelirler" dedi, j^3
n2 buyruu hakknda ise: "Sabah vakti

meraya çkmalannda bir güzellik (ve zevk) vardr" dedi. Bize nakledildiine

göre Hz. Peygamberce (uUhfau aleyhi vesellem) develer hakknda sorulunca: "Onlar

sahipleri için izzettir" buyurmutur .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar arlklarnz, sizin ancak zorlukla varabileceiniz beldelere

tarlar..."

4

buyruunu açklarken: "Burada Mekke ehri kastedilmektedir.

Eer siz öyle bir eyle mükellef klnsaydnz, ancak ona zorluklarla güç

yetirebilirdiniz” dedi. s

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: \giiSll ^ yj
"6 buyruunu açklarken: "Burada yükleri

tamann sizin için çok zor olmas kastedilmektedir" dedi .
7

bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'ÖB Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssflaOahu aleyhi mdlem):
"
Bineklerinizi muhabbet

edeceiniz bir oturak edinmekten saknn. Zira Yüce Allah, onlar ancak

zorlukla varabileceiniz beldelere sizi tamalar için yaratmtr. Allah size yeri

yaratt, ihtiyaçlarnz onun üzerinde karlayn" buyurdu .

8

Ahmed, Ebû Ya'la ve Hâkim, Sehl b. Muâz b. Enes’ten, o da babasndan

bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiieiiahu aleyhi «esaiiem) bineklerinin üzerinde olduklar

halde durup muhabbet eden bir grupla karlat ve: "Bu bineklerinize güzel

bir ekilde binin ve onlar güzel bir ekilde geri brakn. Onlar yollarda ve

çarlarda muhabbet için kürsüler edinmeyin. Nice binilen hayvan vardr ki,

1

Nahl Sur. 6
2
Nahl Sur. 6

3 Abdurrezzâk (1/353) ve bn Cerîr (14/169).

4 Nahl Sur. 7
5 bn Cerîr (14/169,170).
6 Nahl Sur. 7
7 bn Cerîr (14/170).

* Beyhakî (11083) ve Ebû Dâvud (2567).
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kendisine binen kiiden daha hayrldr ve Allah' ondan daha çok

zikretmektedir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe'nin, Atâ' b. Dînaridan bildirdiine göre Resûlullah (s^isflahu aleyh

veseiiem): "Bineklerinizi muhabbet için kürsüler edinmeyin. Nice binilen hayvan

vardr ki, kendisine binen kiiden daha hayrldr. Allah'a ondan daha çok itaat

edip Allah' ondan daha çok zikretmektedir" buyurdu .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Habîb hayvann üzerinde fazla kalmay

ve güzel bir ekilde yol almasna ramen halde vurulmasn sevmezdi.

Ahmed ve Beyhakî'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiieiishu aleyhi w«*fem): "Eer hayvanlara yaptklarnz balanacak olsayd birçok

eyiniz de balanrd "
buyurdu .

3

ü Sf U Âjjj U\y£jiS jî***^\j

"Hem binesiniz diye, hem de sûs olarak atlan, katrlar ve

merkepleri de yaratt. Bilemeyeceiniz daha nice eyleri de
yaratmaktadr." (Naü Sur. 8)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: buyruunu açklarken: “Hayvanlan binesiniz diye ve

sisin için süs ofarak yaratmtr" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in, Katâde’den bildirdiine göre Ebû fyâd bu âyeti:
"

ÎLj [My*}} li jtfüij
*6

lafzyla okur ve: “Allah onlan sizin için süs olarak

yaratmtr" derdi.

’ Ahmed 24/392, 399, 400, 404, 407 (15629, 15639, 15640, 15641, 15646, 15650) ve

Hâkim (1/444, 2/100). Müsncd'in muhakkikleri: "Kürsüler edinmeyin" ksmna kadar hasen

hadistir" demilerdir.
1

îbn Ebî eybe (8/492).

5 Ahmed 45/479 (27478) ve Beyhakî (5188). Müsned’in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
4 Nahl Sur. 8

5 Abdurrezzâk (1/353) ve bn Cerîr (14/173).
6
Nahl Sur. 8
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Önceleri at yabani

hayvanlardand. Allah onu smâil b. brâhîm (Bierhuseiam) için uysallatnp

evcilletirdi" dedi.

bn Ebî Hâtim ve el-Azame 'de Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih’ten

bildiriyor: Bana bildirildiine göre Yüce Allah, at yaratmak istedii zaman

güney rüzgârna: “Senden dostlanma izzet, dümanlanma zillet ve bana itaat

edenlere koruyucu olacak bir canl yaratacam” buyurdu. Sonra güney

rüzgânndan bir avuç alarak ondan bir at yaratt. Ona: “Seni (feres) at olarak

adlandrdm, Arap at kldm. Hayr, senin alnndaki saçlanna baldr. Ganimet

ise srtnda toplanmtr. Nerede olursan ol zenginlik seninledir. Senin meran

dier hayvanlarn nzkndan daha geni yapp seni dier hayvanlarn efendisi

ve kanatsz olarak uçanlardan kldm. Yakalamak için sen, kaçmak için sensin.

Üzerine beni tebih edecek kiler yükleyeceim. Onlar beni tebih ettii

zaman sen de tebih edeceksin. Tehlil ettii zaman tehlil edecek, tekbir

getirdii zamanda tekbir getireceksin" buyurdu. At kineyince Yüce Allah:

“Seni mübarek kldm. Senin kinemenle mürikleri korkuturum. Kinemenle

kulaklarn doldurur ve kalplerine korku salarm. Yine kinemenle boyunlann

zelil klarm" buyurdu. Allah mahlûkat Âdem’e (aieyhssBam) arz edip adlandrd

zaman: “Ey Âdem! Mahlûkatn içinden sevdiini seç" buyurunca, Âdem
(aieyhisseiam) at seçti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sen, seni ve çocuklarn izzetli

klacak bir eyi seçtin. Atlar bulunduu müddetçe onlar izzetli kalacaktr.

Çocuklann onlarn yavrulamasn salayacaktr. Bereketim senin ve onlarn

üzerinedir. Binicinin hiçbir tebihi, tehlili ve tekbiri yoktur ki, at mutlaka onu

iitir ve ayn ekilde karlk verir" buyurdu .

1

bn Ebîeybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Saîd

b. Cübeyriden bildiriyor: Bir kii bn Abbâs'a at etinin yenilip yenilmemesi

konusunu sorunca bn Abbâs bunu kerih gördü ve: "Hem binesiniz diye,

hem de süs olarak atlar, katrlar ve merkepleri de yaratt ...”
2

âyetini

okudu .

3

bn Ebî eybe, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs at

etinin yenilmesini kerih görür ve öyle derdi: “Yüce Allah: "Hayvanlar da

1 Ebu'-eyh (1294).
1 Nahl Sur. 8
3 bn Ebî eybe (8/70) ve bn Cerir (14/174).
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yaratt. Onlarda sizin için bir snma ve birçok faydalar vardr. Hem de

onlardan yersiniz..."' buyurmaktadr. te bunlar yenilecek hayvanlardr.

;^Jl$ JliJii buyruunda ise binek hayvanlan

kastedilmektedir."3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid'e at etinin yenilip

yenilmemesi sorulunca, cevaben: "Hem binesiniz diye, hem de süs olarak

atlar, katrlar ve merkepleri de yaratt ..."

4

âyetini okudu. s

bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Hakem: "Hayvanlar da

yaratt. Onlarda sizin için bir snma ve birçok faydalar vardr. Hem de

onlardan yersiniz..."
6 buyruunu açklarken: "Allah onlardan yemek kld"

dedi. Sonra: "Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atlar, katrlar ve

merkepleri de yaratt ..."7 âyetini okuyup: "Allah size bunlardan bir yemek

klmamtr" dedi. Hakem yine: "Allah'n Kitab'na göre atlarn, katrlann ve

eeklerin etleri haramdr" derdi .

8

Ebû Ubeyd, Ebû Dâvud, Nesâî ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Hâlid b.

el-Vefîd: "Resûlullah (»MWw gfeyh ymtllem) az dii olan bütün vahi hayvanlarn, atn,

katrn ve eein etini yemeyi yasaklamtr" dedi .

9

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, Tîrmizî, Nesâî, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in, Amr b. Dinâr vastasyla bildirdiine göre Câbir b. Abdillah:

"Resûlullah («idUu nahn) bize at eti yedirdi ve evcil eek eti yemeyi

yasaklad” dedi.

10

1 Nah] Sur. 5
1 Nah! Sur. 8

1 bn Ebî eybe (8/71) ve bn Cerîr (14/173, 174).

* Nahl Sur. 8

5 bn Ebî eybe (8/71).

‘ Nahl Sur. 5
7 Nahl Sur. 8
a bn Cerîr (14/174).

’ Ebû Dâvud (3790) ve Nesâî (4343). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da 7/ Sünen Ebî

Dâvud, 810).
10 bn Ebî eybe (8/68, 14/179) Tirmizî (1793, "safcö"), Nesâî (4340), Buhârî (4219, 5520,

5564) ve Müslim (1941).



Ebû Dâvud ve bn Ebî Hâtim'in, Ebû’z-Zübeyr vastasyla Câbir b.

Abdillah'dan bildirdiine göre onlar Hayber gününde eek, katr ve at

kesmilerdi. Hz. Peygamber (uiiaMu aiaytu ndb) onlann eek ve katr eti

yemelerini yasaklam, at etini ise yasaklamamt .

1

bn Ebî eybe, Nesâî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, Ata’ vastasyla

bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Resûlullah Maiidu aleyh veseiiem) zamannda at

eti yerdik" dedi. Ona: "Katr eti de yediniz mi?" dediimde: "Hayr yemedik"

cevabn verdi .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bnuM-Münzir'in

bildirdiine göre Esmâ: "Resûlullah (»lefahu aleyh malim) zamannda bir at kestik ve

yedik" dedi .
3

Ahmed'in bildirdiine göre Dhye el-Kelbî der ki: "Yâ Resûlallah! Senin için

at ve eei çiftletirsem ve binecein bir katr doursa nasl olur?"

dediimde, Resûlullah (saiiaiMu aleyhi milim):
"
Böyle bir eyi bilgisiz kiiler yapar"

buyurdu .

4

Hatîb ve bn Asâkiriin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uMbu aleyh

Yenlim): "...Bilemeyeceiniz daha nice eyleri de yaratmaktadr...*5

buyruunu açklarken:
"
Burada yük beygiri kastedilmektedir" dedi .

6

bn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Bilemeyeceiniz daha nice

eyleri de yaratmaktadr ...*7 buyruunu açklarken: "Burada giysi kurdu

kastedilmektedir" dedi .

8

' Ebû Dâvud (3789). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3219).
1 bn Ebî eybe (8/71), Nesâî (4341, 4344) ve bn Cerir (14/176). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 4041).

J bn Ebî eybe (8/67, 68, 14/179), Buhârî (5510- 5512, 5519), Müslim (1942), Nesâî

(4418, 4432) ve bn Mâce (3190).

4 Ahmed 31/90 (18793). Muhakkik: "Sahîh liayrihi'dir. Munkat olduu için isnâd

zayftr ve aTjî bunu Dhye el-Kelbî'den iitmemitir" dedi.

5 Nahl Sur. 8
6 bn Asâkir (55/165).

7 Nahl Sur. 8

«bn Asâkir (53/21).
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bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiahhu -aeyhi

veseiin) öyle buyurmutur: ",Allah'n yarattklar arasnda beyaz inciden, irin

yllk bir mesafe büyüklüünde bir yer vardr. Krmz yakuttan etrafn

çevreleyen bir da da bulunmaktadr. O yerde o yerin dousunu ve batsn

dolduran alt yüz bal bir melek vardr. Her bata alt yüz adet yüz, her yüzde

de alt yüz altm bin az vardr. Her azda, her biriyle alt yüz altm bin defa

Allah'a övgüler edip, kendisini takdis ve tehlil eden, tekbir getiren altm bin dil

vardr. Bu melek kyamet gününde Allah'n azametini gördüü zaman:

«zzetine yemin olsun ki, ben sana hakkyla ibadet etmi deilim» der. Yüce

A ilah’m: . .Bilemeyeceiniz daha nice eyleri de yaratmaktadr. . .
* buyruu

da bunu anlatmaktadr."

Ebu'-eyh el-Azame'de ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfdt'ta a'bî'den

bildiriyor: "Bizimle Endülüs arasnda olduu gibi Endülüs'ün ötesinde de

Allah'n kullan vardr. Onlar Allah’a asi olan hiçbir mahlukun bulunmad

görüündedir. Onlann çakl talan inci ve yakuttandr. Dalan altn ve

gümütendir. Onlar topra kazmaz, bir ey ekmez ve hiçbir i yapmazlar.

Kaplannda meyveleri olan aaçlar vardr. Bu meyveler onlann yiyecekleridir.

Yine geni yaprakl aaçlan vardr. O yapraklar da onlann giysileridir."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih)'e: "Rüzgann estii

yöden gelen biri bize her biri Ay’a benzeyen dört yldz gördüünü haber

verdi" denilince, Vehb: "...Bilemeyeceiniz daha nice eyleri de

yaratmaktadr..." 3
âyetini okudu.

*

"Doru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun erisi de vardr.

Allah dileseydi, hepinizi doru yola iletirdi." (Nakl Sur. o)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Doru yolu göstermek Allah'a aittir..."
4 buyruunu açklarken: "Burada

1 Nahl Sur. 8

1 Ebu'-eyh (956) ve Beyhakî (830). Beyhakî'nin muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
5 Nahl Sur. 8
4 Nahl Sur. 9
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doru yolu beyan etmek, açklamak Allah’a aittir” dedi. "...Yolun erisi de

vardr ...”
1 buyruu hakknda ise: “Birbirine muhalif görülerde vardr” dedi.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Doru yolu

göstermek Allah'a aittir..."
3 buyruunu açklarken: “Hidâyeti ve sapkl

göstermek, Allah'a aittir” dedi. "...Yolun erisi de vardr..."4 buyruu

hakknda ise: “Haktan aynlm yollar vardr” dedi.5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: üa *i J5''
6 buyruunu açklarken: “Doru yolu

göstermek, Allah'a aittir" dedi. 7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Doru yolu göstermek Allah'a aittir..."
8 buyruunu

açklarken: “Helali ve haram açklamak, Allah'a aittir” dedi. "...Yolun erisi

de vardr..."9 buyruu hakknda ise: “Hak yolun dnda baka yollarda

vardr” dedi. Bu âyet bn Mes'ûd'un kraatnda: ^3" eklindedir.
10

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ibnu'l-Enbârî’nin Mesâhifte bildirdiine

göre Hz. Ali bu âyeti: “j.lo- eklinde okurdu.

bn Ceririin bildirdiine göre bn Zeyd: "Doru yolu göstermek, Allah'a

aittir..."
11 buyruunu açklarken: “Burada hidayete giden yol

kastedilmektedir” dedi. "...Yolun erisi de vardr..."
12 buyruu hakknda ise:

“Hak yolun dndaki baka yollar kastedilmektedir” dedi ve: "...Baka

yollara uymayn. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan

1

Nahl Sur. 9
2 bn Cerîr (14/177, 179, 180) ve el-tkan'da (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Nahl Sur. 9
4 Nahl Sur. 9

5 bn Cerîr (14/178, 179).

6
Nahl Sur. 9

7 bn Cerîr (14/178).

8 Nahl Sur. 9

9 Nahl Sur. 9
10
ibn Cerîr (14/179).

11

Nahl Sur. 9

” Nahl Sur. 9
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ayrr ..."
1

âyetini okudu. Yine: ^Ij^J .i ^Jj
"2

âyetini okuduktan sonra:

"Burada hak üzeri olan doru yol kastedilmektedir" dedi ve: "Eer Rabbin

dileseydi, yeryüzünde bulunanlarn hepsi elbette topyekûn iman

ederlerdi ..."3 âyeti ile: "Eer dileseydik, herkese hidayetini verirdik ..."

4

âyetini okudu.s

O J JjSt ^ JJl jJk

û) jir oiipSii j-sJjij û&»j ^jjj * <Ja^
>]| jiiîiij jiîil^ jL-j * byj&i çjM i?i ÜJ

jj lij * OjiiAî fj oIjV vU ^ 6J öjÂj

6j^i: çjiJ bS ûjus ^ 5; «jijÎ û=i-i ^St ^
"O, gökten sizin için su indirendir. çilecek su ondandr.
Hayvanlarnz otlattnz bitkiler de onunla meydana
gelir. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma aaçlan,

üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda
düünen bir kavim için bir ibret vardr. 0, geceyi, gündüzü,
Güne'i ve Ay' sizin hizmetinize verdi. Bütün yldzlar da
O'nun emri ile sizin hizmetinize verilmitir. üphesiz

bunlarda akln kullanan bir millet için ibretler vardr. Sizin

için yeryüzünde çeitli renk ve biçimlerle yaratt eyleri

de sizin hizmetinize verdi. Öüt alan bir toplum için bunda
ibretler vardr." (Nakl Sur. 10-13)

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Ojl.J buyruunu açklarken: "Burada hayvanlarnz otlattnz,

yamurla biten bitkiler kastedilmektedir" dedi .

1

1 En'âm Sur. 153
1 Nahl Sur. 9

5 Yûnus Sur. 99

* Secde Sur. 13

5 bn Cerir (14/178, 180).

6 Nah! Sur. 10
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Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak kendisine:
"

buyruunu açkla" deyince: "Onda (hayvanlarnz) otlatrsnz,

anlamndadr” dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar bu ifadeyi biliyor mu?" diye

sorunca da u karl verdi: "Evet biliyor, A’â'nn:

"Kafile, çadrlarn clz develerine yükledi

Çoban, develeri hangi yöne sürecek bilemedi" dediini iitmedin mi?" 3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Sizin için yeryüzünde çeitli renk ve biçimlerle yaratt

eyleri de sizin hizmetinize verdi ..."4 buyruunu açklarken: "Burada

Allah’n yeryüzünde sîzler için yaratm olduu çeitli renklerdeki hayvan,

aaç, meyve ve binek hayvanlan kastedilmektedir. Bu nimetlerden dolay

Allah'a ükredin" dedi .

5

îL- A> l‘> UAJ 4. \JsÜ jiJ\ jLi. ^JJl j»

j

jddiJj «idLÜl sjîi 1

“0, taze et yemeniz ve taknacanz süs eyas çkarmanz
için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu

yara yara gittiini görürsün. (Bütün bunlar) O'nun
lütfundan nasip aramanz ve ükretmeniz içindir."

(Nahl Sur. 14)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Matar deniz yolculuunda bir mahzur

görmez ve: "Allah, Kur*ân’da denizi ancak hayrla and" derdi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Ömer, sava, hac ve umre için olan

yolculuk dndaki deniz yolculuunu sevmezdi .

6

’ bn Cerîr (14/182) ve el-tkân'da (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim. Bakn: et-Talîk

(4/236).

1 Nahl Sur. 10
3 el-tkân'da (2/100) geçtii üzere Tast.
4 Nahl Sur. 13
5 bn Cerîr (14/184).

6 Abdurrezzâk (9628).
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Abdurrezzâk'n, Alkame b. ihâb el-Kureî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saJBiahu deyfi malln): ‘'Benimle beraber savamaya yetimeyen kii denizde savasn.

Zira denizde bir gün savamann sevab, karada bir ay savamann sevab

kadardr. Denizde öldürülen kiinin sevab karada öldürülen kiinin sevabnn

iki katdr. Deniz dalgalarnda sallanan kii de, kan üzerinde (yerde)

sürüklenen kii gibidir. Ümmetimden ehitlerin en hayrls Kif ashabdr"

buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Kif ashâb kimlerdir” diye sorunca:

"Gemileri Allah yolunda yan yana seyir eden kiilerdir

"

karln verdi .

1

bn Ebî Hâtim ve Hatîb, Abdullah b. Amr b. el-Âs vastasyla Ka'bu'l-

Ahbâfdan bildiriyor: Allah batdaki denizi yaratt zaman ona: “Seni en

güzel bir ekilde yarattm ve suyunu bol kldm. Beni tekbir, tehlil, tebih

ederek hamd eden kullanm senin üzerinde tayacam. Onlara nasl

davranacaksn?” buyurunca, bat denizi: “Onlan batracam" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Ben onlan avucumda tayacam ve gücünü kylannda

klacam" buyurdu. Sonra dou denizine: “Seni en güzel bir ekilde yarattm

ve suyunu bol kldm. Beni tekbir, tehlil, tebih ederek hamd eden kullarm

senin üzerinde tayacam. Onlara nasl davranacaksn?” buyurunca, dou
denizi: “Onlan üstümde ve içimde tayacam” karln verdi. Bunun

üzerine Yüce Allah ona süs, av ve güzel bir koku verdi .

2

Bezzâfn Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur. Yüce Allah bat ve dou denizini konuturdu. Bat

denizine: «Kullarmdan baz kiileri üzerinde tayacam. Onlara nasl

davranacaksn?» buyurunca bat denizi: «Onlan batracam» dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah ona: «Gücün kylannda olsun» buyurup onu avdan ve

süsten mahrum kld. Sonra bu dou denizini konuturup: «Kullanmdan baz

kiileri üzerinde tayacam. Onlara nasl davranacaksn?» diye sordu. Dou
denizi: «Onlan ellerimde tanm ve onlara annenin yavrusuna efkatli olmas

gibi olurum» cevabn verince, Yüce Allah mükâfat olarak ona süsü ve av

verdi

}

' Abdurrezzâk (9631).
5 Hatîb (10/234).

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1669). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (5/281) der ki: "snadnda

metmk olan Abdurrahman b. AbdiIIah b. Ömer el-Amrî bulunmaktadr."
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O, taze et yemeniz

ve taknacanz süs eyas çkarmanz için denizi sizin hizmetinize

verendir ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada taze etten kast balklar, süsten

kast da incilerdir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "... O, taze et yemeniz... için

denizi sizin hizmetinize verendir ..."3 buyruunu açklarken: “Burada balklar

ve içinde bulunan hayvanlar kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Katâde'ye: “Adamn biri hanmna:

“Eer et yersen sen bosun” demiti. Bu kiinin hanm balk yedi. Bunun

durumu nedir?” diye sorulunca Katâde u karl verdi: “Hanm bo
olmutur. Zira Yüce Allah: «O, taze et yemeniz... için denizi sizin

hizmetinize verendir»4 buyurmaktadr.”5

bn Ebî eybe, Atâ'dan bildiriyor: “art yerine geldi. Çünkü Yüce Allah: «O,

taze et yemeniz... için denizi sizin hizmetinize verendir»
6
buyurmaktadr”

dedi .
7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Cafer: “Zinet eyasnn zekat

yoktur” dedi ve: "...Taknacanz süs eyas çkarmanz için denizi sizin

hizmetinize verendir..."
8
âyetini okudu .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Gemilerin

orada suyu yara yara gittiini görürsün ..."
10 buyruunu açklarken:

“Gemilerin akp gittiini görürsün” dedi.
1
'

' Nahl Sur. 14
1 bn Cerîr (14/185, 186).

3 Nahl Sur. 14

4 Nahl Sur. 14

5 bn Ebî eybe (4. cilt, 1. bölüm, sh. 53).

6 Nahl Sur. 14
7 bn Ebî eybe (4. cilt, 1. bölüm, sh. 53).

8 Nahl Sur. 14
9 bn Ebî eybe (3/155).

10 Nahl Sur. 14
11 bn Cerîr (19/346, 347) ve el-tkân'da (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Gemilerin orada suyu yara yara gittiini görürsün ..."

1

buyruunu açklarken: “Gemiler rüzgar yanp gider. Rüzgar da ancak büyük

gemiler yanp gider1
' dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre krime: "...Gemilerin orada suyu yara yara gittiini görürsün ..."3

buyruunu açklarken: “Geminin gösüyle suyu yardn görürsün” dedi .

4

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Gemilerin

orada suyu yara yara gittiini görürsün ..."5 buyruunu açklarken: "ki gemi

kar karya (ters yönde) bir rüzgarla yol katederler” dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Gemilerin orada suyu yara yara

gittiini görürsün ..."
6 buyruunu açklarken: “ki gemi bir rüzgarla kar

karya (her biri bir yöne) giderler" dedi .
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Lütfundan nasip

aramanz..."
8 buyruunu açklarken: “Nasip aramaktan kast, ticaret

yapmaktr" dedi.

1 Nahl Sur. 14
J bn Cerîr (14/187).

3 Nahl Sur. 14

4 bn Cerîr (14/186, 187).

5 Nahl Sur. 14
6 Nahl Sur. 14

7 bn Cerîr (14/187, 188).

*Nahl Sur. 14
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'*iiJ \'M\j jkf JLJ ol gr-ljj ^jSfl ^ J&j

oj-^4d jî-*

"Sizi sarsmamas için yeryüzünde salam dalan, yolunuzu

bulmanz için de rmaktan ve yollan yaratt. Daha nice

alâmetler (yaratt). Onlar, yldzlarla da yollann

dorulturlar." (Nakl Sur. s. i6)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde

vastasyla Hasan'dan, o da Kays b. Ubâd'dan bildiriyor: Yüce Allah yeryüzünü

yaratt zaman yeryüzü sallanmaya balad. Melekler: "Bu üzerinde hiç

kimseyi brakmaz” dediler. Sabahladklan zaman yeryüzü üzerinde dalar

vard. Nereden yaratldklann bilmiyorlard. Bunun üzerine melekler: "Ey

Rabbimiz! Yarattklann arasnda dalardan daha güçlü bir ey var mdr?”

diye sorunca, Yüce Allah: "Evet, demir vardr” buyurdu. Melekler:

"Yarattklarn arasnda demirden daha güçlü bir ey var mdr?” deyince, Yüce

Allah: "Evet, ate vardr” buyurdu. Melekler: "Ey Rabbimiz! Yarattklann

arasnda ateten daha güçlü bir ey var mdr?” dediler. Yüce Allah: "Evet, su

vardr” buyurdu. Melekler yine: "Ey Rabbimiz! Yarattklann arasnda sudan

daha güçlü bir ey var mdr?” diye sorunca, Yüce Allah: "Evet, rüzgâr vardr”

buyurdu. Melekler: "Ey Rabbimiz! Yarattklarn arasnda rüzgârdan daha

güçlü bir ey var mdr?" deyince, Yüce Allah: "Evet, erkek kii vardr”

buyurdu. Ey Rabbimiz! Yarattklann arasnda erkekten daha güçlü bir ey var

mdr?” dediler. Yüce Allah: "Evet, kadn vardr” buyurdu .

1

Abdunezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: ifadesiyle dalar kastedilmektedir” dedi. “Sizi sarsmamas

için..."
3 buyruu hakknda ise: "Allah dalarla yeryüzünün sarsntsn

1 Ahmed 19/276, 277 (12253), Tirmizî (3369) ve Beyhakî 2441). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 668).

1 Nahl Sur. 15

i Nahl Sur. 15
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durdurup sabit kld. Eer öyle olmasayd üzerinde hiçkimse duramazd”

dedi.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: " 1J J

buyruunu açklarken: "Sizi sarsmamas için Allah yeryüzünde salam

dalan yaratt. Daha önce yeryüzü sallanr ve melekler üzerinde duramazd.

Bir gün sabahladklannda Allah'n üzerinde dalar yarattn gördüler.

«Revâsi» ifadesi yeryüzündeki dalardr” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Sizi sarsmamas için yeryüzünde salam dalar... yaratt"3 buyruunu

açklarken: "Sizi üzerinde tasn diye salam dalar yaratt dedi. "Irmaklar...

yaratt" 4 buyruu hakknda ise: "Bütün ehirlerde rmaklar yaratt” dedi. 5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "SiLLj"
6
ifadesi dalar arasndaki

yollar mânâsndadr” dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hatîb'in en-

Nucûm’da bildirdiine göre Katâde öyle demitir: ifadesiyle yollar,

"olibUi"
8
ifadesiyle de yldzlar kastedilmektedir.”9

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "oliN**"
10

ifadesini açklarken:

"Gündüz alâmetleri dalardr" dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî:

"...Alâmetler..."” ifadesi dalar mânâsndadr" dedi.
1

'

Abdurrezzâk (1/354), bn Cerîr (18/543, 544) ve bn Ebî Hatim muhtasar olarak

(7/2219, 9/2909).

* Nahl Sur. 15

3 Nahl Sur. 15

4 Nahl Sur. 15

5 bn Cerîr (14/190).
6 Nahl Sur. 15

7 Nahl Sur. 15
8
Nahl Sur. 16

* Abdurrezzâk (1/354), bn Cerîr (U/191, 193) ve Hatîb (sh. 185).

10 Nahl Sur. 16

" Nahl Sur. 16
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Ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: "...Alâmetler..."
3

ifadesiyle gündüz yollarn bulduklar

iaretler; "...Yldzlarla da yollarn dorulturlar ..."3 ifadesiyle de gece

yollarn bulduklar iaretler kastedilmektedir. 4

Ebu'-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre jbrâhîm(-i Nehaî): "Daha nice

alâmetler (yaratt). Onlar, yldzlarla da yollarn dorulturlar
"5 buyruunu

açklarken: "Deniz yolculuunda kendileriyle yollarn bulduklar

gökyüzündeki iaretler kastedilmektedir” dedi.
6

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Daha nice alâmetler (yaratt). Onlar, yldzlarla da yollarn

dorulturlar"7 buyruunu açklarken: "Onda yollarn bulduklan iaretler

vardr” dedi.
6

Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid, kiinin Ay'n dou ve bat
noktalann örenmesinde bir saknca görmezdi.

ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre lbrâhîm(-i Nehaî) kiinin yldzlarla yol

bulmasn örenmesinde bir saknca görmezdi.

1 Abdurrezzâk (1/354) ve Ibn Cerîr 14/193).

1 Nahl Sur. 16
3 Nahl Sur. 16
4 bn Cerîr (14/192).

5 Nahl Sur. 16
6 Ebu'-eyh (708).

7 Nahl Sur. 16

•bn Cerîr (14/192, 193).
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Iaj-jaj>*j V 4U <+Jû IjJlJ * Ojj^*S ^iî V
*

iy.^j
*
ûj4~ '-iJ ^ (ti*î *

f~”-j
*“'

Uj »ii-î oijit * 5ijîli- Li 6jüL; V i öji

^ sj^ç o>.>: S «rfiiî Ifij 431 ^jîj
* 5iîî 0J>1;

Ojj&LLa
i

"u hâlde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artk siz

düünmez misiniz? Hâlbuki Allah'n nimetini saymaya
kalksanz onu sayamazsnz. üphesiz Allah, çok

balayandr, çok merhamet edendir. Allah, gizlediinizi

de aça vurduunuzu da bilir. Allah' brakp da taptklar

eyler, yaratlm olduklarna göre hiçbir ey yaratamazlar.

Onlar, diri olmayan cansz varlklardr! Ne zaman
dirileceklerinin de uuruna varamazlar. Sizin ilâhnz tek

bir ilâhtr, Âhirete inanmayanlarn kalpleri bunu inkâr

etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadrlar." (Nahl Su».

17-22)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "u hâlde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artk siz

düünmez misiniz?"
1

âyetini açklarken: "Allah yaratan ve nzklandrand r.

Allah'tan baka tapm olduunuz bu putlar ise yaratlmtr, onlar hiç bir ey
yaratmamtr. Onlar sahiplerine ne bir fayda, ne de bir zarar salayamazlar”

dedi. "Allah' brakp da taptklar eyler, yaratlm olduklarna göre hiçbir

ey yaratamazlar"
1
âyeti hakknda ise: "Tapm olduunuz bu putlar, cansz

eylerdir. Onlar sahiplerine ne bir fayda, ne de bir zarar salayamazlar” dedi.

"Sizin ilâhnz tek bir ilâhtr. Ahirete inanmayanlarn kalpleri bunu inkâr

etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadrlar"3 âyetini açklarken: "Allah

bizim ilahmz, mevlamz, bizi yaratan ve bize nzk verendir. Biz sadece O'nun

için kulluk eder ve kendisinden baka kimseye dua edip bir ey istemeyiz.

’ Nahl Sur. 17
1 Nahl Sur. 20
3 Nahl Sur. 22
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Âhiret gününe inanmayanlar bunlar inkâr eden ve büyüklük taslayan

kiilerdir .

1

4-~ v
4J

Uj J-4 Li (Oii il ût v

"üphe yok ki Allah, onlann gizlediklerini de, aça
vurduklann da bilir. O, büyüklük taslayanlan hiç sevmez."

(Nall Sur. 23)

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: S
"2

ifadesi hakknda: "Evet mânâsndadr”

dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: S" "ifadesi: "Hakkyla

anlamndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk : “fc S
"5

ifadesi: "Yalan yoktur,

mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "O, büyüklük taslayanlan hiç sevmez"6 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Büyüklük edenleri sevmemek, Allah'n kesin olarak emretmi olduu

eydir. Bize nakledildiine göre bir kii Hz. Peygamber'e (»iaiishu aleyhi vasaiiam) gelip

(kendini kastederek): "Ey Allah'n Peygamberi! Bu kii güzellii sever. Hatta

krbacnn kulpunun ve ayakkabsnn balannn güzel olmasn sever. Bunda

bir büyüklük var mdr?” diye sordu. Hz. Peygamber (aiiaiUu dcyhi veaiim): "Kalbini

nasl buluyorsun?" buyurunca: "Hakk bilmi ve ona mutmain olmu

buluyorum” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sailaiiahu Beyhi veseiiem):

"Büyüklük bu deildir. Büyüklük hakk inkâr etmen, insanlar küçük görmen,

kendini herkesten üstün görmen ve hakk deitirip batl gibi göstermendir"

buyurdu.

1 bn Cerîr (14/195, 197).

1 Nahl Sur. 23
3 Ibn Cerîr (14/263) ve bn Ebî Hatim (6/2019).

* Nahl Sur. 23
5 Nahl Sur. 23
4 Nahl Sur. 23
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Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Haan b. Ali miskinlerle oturur ve: "...O, büyüklük

taslayanlar hiç sevmez"

1

derdi.
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali der ki: u üç eyi yapan kii

büyüklenenlerden yazlmaz. Eee binen ve binmekten ar duymayan,

koyunu balayp ta saan ve miskine oturmak için yer verip onunla güzel bir

ekilde muhabbet eden.

Müslim ve Beyhakî'nin uabu'l~mân'da, yâd b. Himâr el-Mucâîî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaitahu aleyhi veseiiem) hutbesinde: "Allah bana, o

kadar mütevaz olun ki, kimse kimseye kar böbürlenmesin, diye vahyetti”

buyurdu.

3

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb öyle dedi: Hz.

Peygamber (saliaiiahu aleyhi vesellem): “Yüce Allah öyle buyurdu: «Kim bana kar

mütevaz olursa...»'' dedikten sonra avuç içiyle yeri gösterdi ve elini yere

yaklatrd. Sonra elini açk bir ekilde gökyüzüne doru yükselterek öyle

devam etti: "...Onu bu ekilde yükseltirim."*

Beyhakî ve Hatîb, Hz. Ömer’in minberden öyle dediini bildirir: “Ey

insanlar! Mütevaz olun. Zira Resûlullah'n (saiieii8huaieyhwsdem) öyle buyurduunu

iittim: "Kim Allah için mütevazi olursa, Allah onu yüceltir ve: «Yüce Allah

seni yüceltti» buyurur. Bu kii kendini küçük görürken insanlar onu çok büyük

görür. Kim de büyüklenirse, Allah onu alçaltr ve: «Alçal, Allah seni alçaltt»

buyurur. Yine bu kii insanlarn gözünde küçük iken kendini büyük görür.

Hatta bu kii insanlarn yannda köpekten ve domuzdan daha deersizdir."5

Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah *ryfr «efen):

"Hiçbir insan yoktur ki mutlaka banda iki zincir vardr. Bu zincirlerden biri

gökyüzünde, biri de yerdedir. Eer kul mütevazi olursa gökyüzünde elinde

1 Nahl Sur. 23
2 Abdullah b. Ahmed (sh. 171) ve bn Cerîr (14/198).

3 Müslim (2865/64) ve Beyhakî (6672, 8133).

4 Beyhakî (8137,8138).

5 Beyhakî (8140) ve Hatîb (2/110). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (1295) hadisin

uydurma olduunu söylemitir.
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zincir olan melek onu yukar çekip yükseltir. Eer kul büyüklenirse yerdeki

zincir onu yere çeker

"

buyurdu .

1

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (uiuiain ateytu «»iem):

"Hiçbir insan yoktur ki mutlaka banda bir gem vardr. Bu gem bir melein

elindedir. Kii mütevazi olursa melee: «Gemi yüksek tut» denilir. Eer kii

büyüklenirse melee: «Gemiaa çek denilir» buyurdu .

2

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

‘'Kim övünüp büyüklenirse Allah onu alçaltr. Kim de Allai korkusundan

dolay mütevazi olursa Allah onu yüceltir" buyurdu .

3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin, bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiam):

"Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kii Cennete girmeyecektir. Yine

kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kii de Cehenneme girmeyecektir"

buyurdu. Bir kii: "Yâ Resûlallah! Kii elbisesinin ve ayakkabsnn yeni

olmasn sever” deyince, Resûlullah Maiiahu aleyh,. »eseiM: “Allai güzeldir ve

güzellii sever. Oysa kibir hakk inkâr edip insanlar hakir görmektir"

buyurdu .

4

bn Sa'd, Ahmed, Taberânî ve Beyhakî'nin Reyhâne'den bildirdiine göre

Resûlullah (uflaHahu aleyh, veseflem): “Kibirden hiç bir ey Cennete girmeyecektir

"

buyurdu. Bir kii: “Yâ Resûlallah! Ben kamç sapmn ve ayakkab balanmn

bile güzel olmasn severim" deyince, Resûlullah tsBiiaiiBhu aleyh «seHami: “Bu dediin

kibirden deildir. Allah güzeldir ve güzeli sevendir. Kibir hakk inkâr etmek ve

gözüyle de olsa insanlarla alay etmektir" buyurdu .
5

Beavî Mu'cem'de ve Taberânî'nin bildirdiine göre Sevâd b. Amr el-

Ensârî der ki: "Yâ Resûlallah! Ben süslenmeyi seven biriyim. Bana verilen

1 Beyhakî (8141). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (8/83) der ki: "snadnda çok kiinin

zayf gördüü Zem'a b. Salih bulunmaktadr. Dier ravileri ise güvenilir kiilerdir."
J

Beyhakî (8143). Elbânî, es-Silsiletu ’s-Sahîha'da (538) hadisin hasen olduunu
söylemitir.

3 Beyhakî (8144).

4 bn Ebî eybe (9/89), Müslim (91), Ebû Dâvud (4091), Tirmizî (1998, 1999), bn Mâce

(59, 4173) ve Beyhakî (8152).

5 bn Sa'd (7/425), Ahmed 28/437, 439 (17206, 17207), Taberânî, M. el-Evsat (1854) ve

Beyhakî (7153). Müsned' in muhakkikleri: ifadesi dnda sahîh liayrihidir" dedi.
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güzellikleri de görmektesin. Hiç kimsenin ayakkab bann bile benim

ayakkab bamdan daha güzel olmasn istemem. Bu kibirden midir?”

dediimde: "Hayr" karln verdi. Kibir nedir?” dediimde ise: “Kibir, hakk

inkâr etmek ve insanlar hakir görmektir" buyurdu .

1

Beavî ve Taberânî'nin bildirdiine göre Sevâd b. Amr el-Ensâri der ki: Bir

kii: “Yâ Resûlallah! Ben süslenmeyi seven biriyim. Hatta hiç kimsenin

ayakkab bann bile benim ayakkab bamdan daha güzel olmasn

istemem. Bu kibirden midir?” diye sorunca: "Hayr, bu kibirden deildir. Kibir

gözünde insanlar hakir görmek ve hakk inkâr etmektir" buyurdu .

2

bn Asâkir'in, bn Ömer’den bildirdiine göre Ebû Reyhâne: “Yâ

Resûlallah! Ben süslenmeyi seven biriyim. Hatta ayakkab bamn ve

kamçmn güzel olmasn severim. Bu kibirden midir?” diye sorunca,

Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi vesaiiem): "Allah güzeldir ve güzeli sevendir. Ayn zamanda

güzellii kulunun üstünde görmeyi sevendir. Fakat kibir, hakk inkâr etmek ve

insanlarn amellerini hakir görmektir" buyurdu .

3

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hureym b. Fâtik: “Yâ Resûlallah! Ben

süslenmeyi seven biriyim. Hatta ayakkab bamn ve kamç bamn güzel

olmasn isterim. Kavmim de bunun kibirden olduunu iddia etmektedir”

deyince, Resûlullah (sdaiiahu aleyhi ««iict): "Kiinin güzellii sevmesi, kibirden

deildir. Kibir hakk inkâr etmek ve insanlar hakir görmektir" buyurdu .

4

Semmûye Fevâid'öe, Bâverdî, bn Kani’ ve Taberânî, Sâbit bn Kays b.

emmâs'tan bildiriyor: Resûlullah’n (saUaHahu aleyhi metan) yannda kibirden

sözedilince:
"
üphesiz ki Allah böbürlenip kibirlenenleri sevmez" buyurdu.

Kavimden bir kii: "Vallahi Yâ Resûlallah! Elbiselerim ykand zaman onlarn

beyazln severim. Yine kamçmn ve ayakkab balarmn güzel olmasn

’ Taberânî (6477). Buhârî hadisin mürsel olduunu söylemitir.

1 Taberânî (6478).

* bn Asâkir (43/84, 61/194). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (4/167) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
4 bn Asâkir (16/351).
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severim" deyince, Hz. Peygamber Miaiiahu aleyh. *sdm): "Bu, kibirden deildir.

Kibir, hakk inkâr etmek ve insanlar hakir görmektir " buyurdu .

1

Taberânî, Ebû Umâme’den bildiriyor: Âmir oullarndan bir kii gelip: "Yâ

Resûlallah! Bize, ipek elbise ve altn iddetle yasakladn haberi geldi. Ben

ise süslenmeyi severim" deyince, Resûlullah (uiiaiiahu Bieyh veniiam): "Allah güzeldir

ve güzeli sevendir. Kibir, hakk tanmamak ve gözünde insanlar hakir

görmektir" burdu .

2

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Bir kii Hz. Peygamber'e MaUu aleyhi

vesellen) gelip: "Ben süslenmeyi seven biriyim. Bana verilen güzellikleri de

görmektesin. Hiç kimsenin ayakkab bann bile benim ayakkab bamdan
daha güzel olmasn istemem. Bu kibirden midir?" diye sordu. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaflahu aleyhi veaeiiem):
"Hayr, bu kibirden deildir. Kibir, hakk inkâr

etmek ve insanlar hakir görmektir" buyurdu .

3

Hâkim, Ibn Mes'ûd'dan aynsn bildirir. Ancak Resûlullah’aMiaiiBhuBleyhimelierr)

bu soruyu soran kiinin Mâlik er-Rehâvî olduunu ve kibir ifadesi yerine

taknlk ifadesini kullandn söyledi .
4

Ahmed'in Zu/d'de Atâ' b. Yesâridan bildirdiine göre Resûlullah (saHadahu ^ayh

yasallan) öyle buyurmutur: ",Nuh oluna öyle nasihatte bulundu: «Sana

tavsiyede bulunacam ve unutmaman için ksa diyeceim. Sana iki eyi tavsiye

ediyor ve iki eyi yasaklyorum. Tavsiye edeceim iki eyin Allah'a çok

yaklatrdn, Allah' ve salih kullan sevindirdiini görüyorum. «Allah'

hamd ile tebih ederim» de. Zira o bütün mahlûkatn duasdr ve bütün

mahlukat onunla nzklanmaktadr. Yine «Allah'tan baka ilah yoktur. O tektir

ve orta yoktur» de. Eer gökyüzü ve yeryüzü bir halka olsayd bu onu bölerdi.

Eer terazi kefesine konulacak olsa o kefe ar basard. Dier iki eyi ise sana

1

Tahric Ehâdîsu hyâ-i Ulûmid-dîn 'de (5/2037) geçtii üzere Semuyye ve Bâverdî, bn
Kini' (1/126, 127) ve Taberânî (1317). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (5/134) der ki:

"snadnda ezberi zayf olan Muhammed b. Ebî Leyla bulunmaktadr. Hadisi ise, bu

konuda geçen baka hadislerin desteklemesi sebebiyle hasendir. Abdurrahman bunu

Sabit*ten iitmemitir."
1 Taberânî (7822). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (2/214) der ki: "snâdnda hadisi Ali

b. Yezîd'den rivayet eden Ubeydullah b. Zahr bulunmaktadr ve ikisi de zayftr."
3 Hâkim (4/181, 182, "sahîh") ve Ebû Dâvud (4092). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3448).

4 Hâkim (4/182, "sahîh") ve Ahmed 6/155, 7/147 (3644, 4058).
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yasaklyorum ki bunlar,
ir/c ue kibirdir." Abdullah b. Amr. "Yâ Resûlallah!

Kibir güzel bir elbisemin olmas ve onu giymem midir?" deyince, Allah Resûlü:

"Hayr deildir. Allah güzeldir ve güzeli sever" buyurdu. Abdullah b. Amr:

"Kibir güzel bir atmn olmas ve ona binmem midir?" deyince, Allah Resûlü:

"Hayr, deildir" buyurdu. "Kibir bana tâbi olan arkadalarmn olmas ve

onlara yemek yedirmem midir?" diye sorunca, yine: "Hayr deildir"

buyurdu. "Yâ Resûlallah! Hangi ey kibirdir?" dediinde de: "Kibir, hakk

inkâr etmek ve hakir görmektir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Hiçbir kibirli

Cennete girmeyecektir" dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Kibirli kiiler, kyamet

gününde üzerlerine kapanacak olan ateten tabutlar içinde olacaklar" dedi.

Ahmed, Dârimî, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Ebû Ya’la, bn Hibbân ve

Hâkim'in, Sevbân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Kim

üç eyden uzak olarak ruhunu teslim ederse Cennete girecektir. Bunlar kibir,

borç ve ganimet malna hainliktir"buyurdu .

3

bnu’l-Cevzî Câmiu'l-Mesânid’de: "Bu bize: "^j”eklinde rivayet edildi”

dedi. Taberânî ise: "Bu: ">£ji” eklinde (nun) ve (ze) harfiyledir" dedi.

Taberânî'nin, Sâib b. Yezd’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu

«allem): “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kii Cennete girmeyecektir"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! O zaman helak olduk. Kalbimizde kibirin

olup olmadn ve nerede olduunu nasl bileceiz?” deyince: "Yün elbise

giyen, koyun saan ve idaresi altnda olanlarla beraber yemek yiyen kii,

inallah kalbinde kibir bulunanlardan deildir" buyurdu .

4

1 Ahmed ($h. 51, 52).
3 bn Ebî eybe (9/91).

J Ahmed 37/53, 74, 104, 105 (22369, 22390, 22428), Dârimî (2/262), Tirmizî (1572, 1573),

Nesâî, S. el-Kübra (8764), bn Mâce (2412), bn Hibbân (198) ve Hâkim 2/26). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1956).

4 Taberânî (6668). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/99) derki: "snadnda hadisi çok

münker olan Yezd b. Abdi'l-Malik en-Nevfelî bulunmaktadr."
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Temmâm Feoâid'de ve bn AsâkVin bn Ömer’den bildirdiine göre

Resûlullah(saöaiihjBW. ««ten) öyle buyurdu: "Yüce Allah, yün elbise giyen, terlik

giyen, eee binen, koyun saan ve ailesi kendisiyle beraber yemek yiyen kiiden

kibiri uzak tutar. Ben bir kulun oluyum. Kölenin oturduu gibi oturur ve

kölenin yedii gibi yerim. Bana mütevazi olmam ve kimsenin kimseye taknlk

etmemesi vahyolundu. Allah'n (kudret) eli, mahlûkatmm üzerindedir. Kim

kibirlenirse Allah onu alçaltr. Kim de kendim küçültürse Allah onu yüceltir.

Yeryüzünde Allah'n sfat olan kibir ile bir kar bile yürüyen kiiyi Yüce Allah

yüzüstü düürür."'

Ahmed'in Zühd’de, Yezîd b. Meysere’den bildirdiine göre sa (Beyhsseiam):

“Ne oluyor da sizde en üstün olan ibadeti görmüyorum?” deyince: “Ey

Allah'n ruhu! En üstün ibadet nedir?” diye sordular. sa (aieyhisseiam): “Allah'a

kar mütevazi olmaktr” dedi .

1

Ahmed Zühd'öe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Siz en üstün

ibadet olan mütevazi olmay terketmektesiniz” dedi. J

Beyhakrnin bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesir: “En üstün amel, üpheli

eylerden saknmak, en üstün ibadet de mütevazi olmaktr” dedi.
4

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin, bn Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiaiiahu aleyhi veseiiam): "Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kiiyi Allah

yüzüstü Cehenneme atar" buyurmutur.

5

Beyhakrnin Nu'mân b. Beîr'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

«sadem): "eytann tuzaklar ve kapanlar vardr. Bunlar Allah'n nimetlerini

inkâr etmek, Alah'n verdiiyle kibirlenmek, insanlara kar büyüklenmek ve

Allah yolu dnda heves ve hevalara uymaktr" buyurdu .

6

’ Temmâm, er-Ravdu’l-Bessâm (1111) ve bn Asâkir (4/80).

1 Ahmed (sh. 56).

) Ahmed (sh. 164, 165) ve Beyhakî (8148).

4 Beyhakî (8149).

5 bn Ebî eybe (9/89, 90), Beyhakî (8154) ve Ahmed 11/589 (7015). Muhakkik:

"Buhârî'nin artna göre isnad sahihtir" dedi.
6 Beyhakî (8180). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2463) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
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Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vweiim) öyle buyurmutur. “Size Cehennem ahalisini haber vereyim mi? riyan

olup ta büyüklenip kibirlenen her kiidir. Size Cennet ahalisini haber vereyim

mi? Zayf olan, insanlar tarafndan zayf görülen eski püskü giyinip bu

elbiseden utanç duymayan her kiidir. Eer bu kii Allah'a yemin etse Allah

onun yeminini doru çkarr."
1

Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, Cübeyr b. Mut'im'den bildiriyor: Bende

büyüklenme olduunu söylemekteler. Oysa ben eee binmi, ince elbise

giymi ve koyundan süt sam biriyim. Resûlullah (saiiaiBhu bM' »Mailem) de:

"Bunlar yapan kiide kibirden bir ey yoktur" buyurmutur.

1

Ahmed'in Zühd’ünde bildirdiine göre Abdullah b. eddâd hadisi

Resûlullah'a (sallatiahu aleyhi vBs*iem) dayandrarak öyle bildirir
"
Kim yün giysi giyer,

koyun saar, eee biner ve eraftan saylmayan birinin veya kölenin davetine

icabet ederse ona kibirden bir ey yazlmaz."*

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, Ebû Ya'la, Hâkim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Abdullah b. Selâm çarda banda bir ba odun ile göründü.

Ona: "Allah sana bolca nzk vermedi mi?" denilince öyle dedi: "Evet verdi,

ama ben bu ekilde içimden kibiri atmak istedim. Resûlullah'n (Bsiiaiiahu aByhj veseiiea)

bu konuda: "Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kii, Cennete

girmeyecektir

"

buyurduunu iittim ."4

Beyhakî, Câbiriden bildiriyor Hz. Peygamber (nUaRak aleyhi «>s*llem) ile beraber

bir yerde idik. Kardan bir kii görününce oradakiler onu övmeye baladlar.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (saHaHahu aleyhi vesdiam): "Ben bu kiinin yüzünde siyah

ate görüyorum" buyurdu. Adam yanmza ulap oturunca Resûlullah (sbIIbIIbiu

deyh mdlen) ona: "Sana Allah için soruyorum. Sen geldiinde kendini bu

’ Beyhakî (8176) ve Ahmed 14/417 (8821). Muhakkik: "Sahîh liayrihi" demitir.
1

Tirmizî (2001, "hasen"), Hâkim (4/184, "sahîh") ve Beyhakî (8195). Sahîh hadisbr

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Tirmizî, 1627).

5 Ahmed (sh. 13, 14). Ahmed: "Abdullah b. eddâd bu hadisi Resûlullah'tan

(sallallahu aleyhi vesellem) iitmemitir" dedi.

4 Abdullah b. Ahmed (sh. 182), el-Metâlibu'l-Âliyc'de (3544) geçtii üzere Ebû Ya'la,

Hâkim (3/416, "sahîh") ve Beyhakî (8199).
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topluluun en üstünü olarak görüyordun deil mi?" deyince, adam: “Evet”

karln verdi .

1

Beyhakî'nin bildirdiine göre bnu'l-Mübârek'e mütevazi olmak hakknda

sorulunca: “Zenginlere kar kibirli olunur" dedi .

2

Beyhakî, bnu'l-Mübârek'ten u sözünü bildiriyor. “Dünyalk olarak

senden daha aada olan kiinin karsnda, ondan daha üstün olmadn
göstermek için alçak gönüllü olmak tevazudandr. Senden daha üstün birinin

karsnda da dünyalnn onu senden daha üstün klmadn göstermek için

kendini izzetli klman yine tevazudandr.”*

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kim bir zengine tamahkârlkla

boyun eer ve onu yücelterek kendini zelil klarsa ahsiyetinin üçte ikisi ve

dininin yans gider” dedi .

4

Ahmed'in Zühd’öe Avn b. Abdillah'tan bildirdiine göre Abdullah b.

Mes'ûd: “Kii imann zirvesine yerlemedikçe imann hakikatine ermi

olamaz. Yine kii fakirlii zenginlikten ve mütevazi olmay yücelikten daha

fazla sevmedikçe imann zirvesine yerlemi olamaz” dedi. Abdullah'n

örencileri bunu öyle açklad: “Kii helal ile fakir kalmay, haram ile zengin

olmaktan; Allah'a itaatte mütevazi olmay Allah'a masiyetle yüce olmaktan

daha fazla sevmedikçe ve hak üzere olduunda onu övenle yeren kendisi için

bir olmadkça imann hakikatine ermi olamaz .”5

üfl föj tâ i** te

“Onlara «Rabbiniz ne indirdi?» denildii zaman,
«Öncekilerin masallar (efsaneleri)» dediler.” (N*M Sur. 24)

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildiriyor: Kurey'liler toplandlar ve:

“Muhammed tatl dilli biridir. Onunla konuan kiinin akl çelinir. Aranzda

eraftan saylan ve nesebi bilinen kiilerden bazlann bir veya iki gece

’ Beyhakî (8254).

1 Beyhakî (8235).

} Beyhakî (8231).

4 Beyhakî (8232).

5 Ahmed (sh. 158)
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Mekke'nin bütün yollanna gönderin. Ona gitmek isteyenleri geri çevirsin”

dediler. Bunun üzerine Mekke'nin yollanna daldlar. Muhammed'iUallaiiahu Bieyti

veseiiem) dinlemeye giden bir kavmin temsilcisi yolda bekleyenleri görüyor ve

yanlarnda konaklyordu. Onlar da: “Ben filan olu filanm” deyip kendi

nesebini tantyor ve: "Ben sana Muhammed’den haber veririm. O yalanc

biridir. Ona ancak aklsz kiiler, köleler ve hayrsz kiiler tâbi olur. Fakat

yallar ve ileri gelenleri ondan ayrlmtr” diyordu. Bu temsilci de geri

dönüyordu. "Onlara «Rabbiniz ne indirdi?» denildii zaman, «Öncekilerin

masallar» dediler"’ âyeti de bunu anlatmaktadr. Fakat bu temsilci Allah'n

doru yola iletmek istedii bir kiiyse, yolda bekleyenler kendisine ayn

eyleri söyleyince: "Ben ne kötü bir temsilciyim ki, kavmime bu kiinin

emirlerini bildirmem için bir günlük yolu gelmiken onunla karlamadan, ne

dediini dinlemeden geri döneceim” der. Sonra Mekke’ye girip müminlerle

karlar ve: "Muhammed ne demektedir?” diye sorar. Onlar da: "Hayrl

eyler söylüyor. "...Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardr...'" Yani mal

vardr. "...Âhiret yurdu ise daha hayrldr ..." 5 O da Çenettir” derler.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda öyle dedi:

"Arap müriklerinden bazlar Hz. Peygamber’e (saiiaüahu aleyhi meltem) gideceklerin

yollarnda oturuyordu. Hz. Peygamber’in (sadaMahu aleyhi veseM yanna gidenler

onlarla karlanca onlara soruyor, onlar da Resulullah'tan (sBiiaiiahu aleyhi «seiM

iitiklerini anlatarak: "Bunlar, öncekilerin masallandr” diyordu.

ûjjji U te VI

"Boylece kyamet gününde kendi günahlann tam olarak,

bilgisizce saptrdktan kimselerin günahlannn da bir

ksmn yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür."

(Nahl Sur. 25)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Böylece

kyamet gününde kendi günahlarn tam olarak, bilgisizce saptrdklar

1

Nahl Sur. 24
2 Nahl Sur. 30
3 Nahl Sur. 30
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kimselerin günahlarnn da bir ksmn yüklenirler..."' buyruunu

açklarken: "Kendi yükleriyle beraber nice ar yükleri yükleneceklerdir ..."
2

buyruunda olduu gibi, kendi günahlaryla beraber bilgisizce saptrdklar

kiilerin de günahlann yüklenirler” dedi .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Böylece kyamet gününde kendi günahlarn tam olarak,

bilgisizce saptrdklar kimselerin günahlarnn da bir ksmn yüklenirler.

Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür" 4 buyruunu açklarken: "Allah onlara

kendi günahlann ve kendilerine itaat eden kiilerin günahlann yükledi.

Ancak kendilerine itaat eden kiilerin günahndan bir ey eksilmedi” dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî b. Enes: "Böylece

kyamet gününde kendi günahlarn tam olarak, bilgisizce saptrdklar

kimselerin günahlarnn da bir ksmn yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri

ne kötüdür"6 âyetini açklarken öyle dedi: Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi yasallan):

"Bir davetçi sapkla davet eder de kendisine uyulursa, kendisine uyanlarn

günahlar miktannca üzerine yüklenir ve bu kiilerin günahlarndan bir ey

eksilmez. Bir davetçi hidayete davet eder de kendisine uyulursa, kendisine

uyanlarn sevab miktannca sevab vardr ve bu kiilerin sevabndan bir ey de

eksilmez" buyurmutur .

7

ibn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Kâfirin ameli kendisine Allah'n

yaratm olduu en kötü yüzlü, en kötü kokulu biri olarak görünür ve yannda

oturur. Kâfir her korkutulmasnda bu kii korkusunu daha da arttrr. Kâfir:

"Sen ne kötü bir arkadasn ve kimsin?” diye sorunca: "Beni tanmyor

musun?” der. Kâfir: "Hayr tanmyorum” deyince: "Ben senin amelinim.

Davranlann kötü olduu için beni kötü görmektesin. Davranlann pis

kokmaktayd, bu sebeple de beni pis kokulu olarak görmektesin. Eil de sana

bineyim. Zira sen dünyada iken üzerime çok binmitin” der ve üzerine biner.

"Böylece kyamet gününde kendi günahlarn tam olarak, bilgisizce

’ Nahl Sur. 25
1 Ankebût Sur. 13

3 bn Cerîr (14/201).

« Nahl Sur. 25
5 bn Cerîr (14/200).
6
Nahl Sur. 25

1 bn Cerîr (14/201) ve Müslim (2674).
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saptrdklar kimselerin günahlarnn da bir ksmn yüklenirler. Dikkat et,

yüklendikleri ne kötüdür
"1

âyeti de bunu anlatmaktadr.

2

cü-131 fad* yj Üll Jd Ji

\y. p * ^ ^4^ ly 4'^*
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"Onlardan öncekiler de tuzak kurmulard. Allah'n azab
binalarn, temelinden gelip ykt da tavanlar balarna
çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden

geldi. Sonra kyamet günü, Allah onlan rezil edecek ve

diyecek ki: «Urunda mücadele ettiiniz ortaklarm
nerede?» Kendilerine ilim verilenler ise: «üphesiz bugün
rezillik, aalk ve kötülük kâfirlerin üzerinedir» derler."

(Nall Sur. 26, 27)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlardan

öncekiler de tuzak kurmulard ..." 3 buyruunu açklarken: "Burada kule

yapan Nemrûd b. Kan’ân kastedilmektedir" dedi .

4

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Yeryüzünde ilk

zalim kii Nemrûd'dur. Allah ona bir sivrisinek gönderdi ve burnundan içeri

girdi. Dört yüz yl boyunca bu sivrisinek yüzünden, bana tokmaklarla

vurdurdu. nsanlarn en merhametlileri ellerini birletirip Nemrud'un bana
öyle vuruyordu. O dört yüz yl boyunca zalimliini sürdürmütü. Yüce Allah

da onu dört yüz yl boyunca azaplandrd. Sonra onu öldürdü. Nemrud

semaya yükselen kuleyi yapan kiidir. Yüce Allah: "...Allah'n azab

1

Nahl Sur. 25
1 bn Cerîr (H/201, 202).

3 Nahl Sur. 26

«bn Cerîr (14/204).
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binalarn, temelinden gelip ykt da tavanlar balarna çöküverdi ..."
1

buyurmaktadr.
2

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Onlardan öncekiler de tuzak kurmulard ..."3 buyruunu açklarken:

“Burada brâhîm (aieyhuMiam) ile Rabbi hakknda tartan Nemrûd b. Kanârîn

tuza kastedilmektedir" dedi.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Onlardan öncekiler de tuzak kurmulard. Allah'n azab

binalarn, temelinden gelip ykt da tavanlar balarna çöküverdi ..."3

buyruunu açklarken: “Allah onlarn evlerini temelinden ykt. «Sakif»

ifadesiyle evlerin çats kastedilmektedir. Onlarn evleri üzerlerine ykld ve

Allah onlar helak edip yok etti. "Ve azap kendilerine fark edemedikleri

yerden geldi
"6

dedi.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Urunda mücadele ettiiniz ortaklarm nerede ..."
8 buyruunu

açklarken: “Urunda bana kar çktnz ortaklarm nerededir,

mânâsndadr" dedi.9

UJLI .M J \jj±\ jiÛ vji. ijjî flej j>4 iîu ijâ Jjj

&&& jü *j^ jüb

“Allah'a kar gelmekten saknan kimselere, «Rabbiniz ne
indirdi?» denildiinde, «Hayr indirdi» derler. Bu dünyada

iyilik yapanlara bir iyilik vardr. Âhiret yurdu ise daha

’ Nahl Sur. 26
1 Abdurrezzâk (1/105, 106) ve bn Cerîr (14/204, 205).

J Nahl Sur. 26
4 bn Cerir (14/206).

5 Nahl Sur. 26
6 Nahl Sur. 26
7 bn Cerîr (14/205).
#
Nahl Sur. 27

9 bn Cerîr (14/208) ve el-tkârida (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.



52 j| Nah! Sûresi Sh

hayrldr. Allah'a Kar gelmekten saknanlarn yurdu ne

güzeldir." (NaM Sur. 30)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Allah'a kar gelmekten saknan kimselere..."’ buyruunu

açklarken öyle dedi: "Burada müminler kastedilmektedir. Onlara:

"...Rabbiniz ne indirdi?"
2
denildiinde: "Hayr indirdi. Bu dünyada iyilik

yapanlara bir iyilik vardr"3
derler. Yani Allah’a ve kitaplanna iman edip

Allah’a itaat etmeyi emredenlere ve inalar hayra tevik edenlere iyilik

vardr.

4

pir Ui &J i
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"Melekler, onlann canlann iyi kimseler olarak alrken,

«Selâm size! Yapm olduunuz iyi ilere karlk girin

cennete» derler." (Nakl Sur. 32 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhd:

"Melekler, onlarn canlarn iyi kimseler olarak alrken, «Selâm size! Yapm
olduunuz iyi ilere karlk girin cennete» derler

"5
âyetini açklarken:

"Onlar diri iken de, ölü iken de Allah tarafndan iyi kiiler klnmtr” dedi .

6

bnu'l-Mübârek, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, el-Azame ’de

Ebu’-eyh, Ehvâl’öa Ebu'l-Kâsm b. Mende ve uabu'l-mân’öa Beyhakî,

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor: Mümin kulun ruhu çkaca
zaman melek gelir ve: "Allah’n selam üzerine olsun ey Allah'n dostu. Allah

sana selam söylemektedir” der ve: "Melekler, onlarn canlarn iyi kimseler

’ Nahl Sur. 30
1

NahJ Sur. 30
i Nahl Sur. 30
A bn Cerîr (14/211).

5 Nahl Sur. 32
6 bn Cerîr (14/212, 213).
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olarak alrken, «Selâm size! Yapm olduunuz iyi ilere karlk girin

cennete» derler
" 1

âyetini okuyarak ruhunu alr .

2

cyt u$\ Jip }\ istoui oî Sil j*
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"O kâfirler, sadece kendilerine meleklerin gelmesini veya

Rabbinin emrinin gelmesini beklerler, onlardan öncekiler

de böyle yaptlar. Allah onlara zulmetmedi; fakat onlar

kendilerine zulmediyorlard." (N«}»l Sur. 33)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "O kâfirler, sadece kendilerine meleklerin gelmesini...

beklerler
"3 buyruunu açklarken: “Burada ölüm kastedilmektedir.

“Melekler, kâfirlerin yüzlerine ve artlarna vura vura ve «Haydi tadn

yangn azabn» diyerek canlarn alrken bir görseydin
"

4

âyetinde ise ölüm

melei ve yardmclan kastedilmektedir” dedi. "...Veya Rabbinin emrinin

gelmesini beklerler
" 3 buyruu hakknda ise: “Bu da kyamet günündedir”

dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "O kâfirler, sadece kendilerine

meleklerin gelmesini... beklerler
"7 buyruunu açklarken: “Ölüm annda

meleklerin gelip ruhunu alnmasn bekler, mânâsndadr” dedi. "...Veya

Rabbinin emrinin gelmesini beklerler
"8 buyruu hakknda ise: “Bu da

kyamet günündedir" dedi .

9

1 Nah! Sut. 32
1 bn Cerîr (14/213), Ebu'-eyh (440) ve Beyhakî (402).

* Nahl Sur. 33
4 Anfâl Sur. 50
5 Nahl Sur. 33
6 bn Cerîr (14/215).

7 Nah! Sur. 33
8 Nahl Sur. 33

9 bn Cerîr (14/215).
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“Sen onlann doru yola erimelerine an istek göstersen

de üphesiz Allah saptrd kimseyi doru yola iletmez.

Onlarn yardmclan da yoktur/' (Nakl Sur. 37)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti:

u
y±£m V il j£"' eklinde (Yâ) harfini nasb ile; "iöî ifadesini de bu ekilde

ötre ile okudu.

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzir, A’me’ten bildiriyor: a’bî bana: "Ey

Süleyman! Sen bu harfi nasl okumaktasn?" deyince: ,> Si
"3 eklinde

okuyorum” dedim. Bunun üzerine o: "Alkame’nin de bu ekilde okuduunu

iittim" dedi.

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir: "Alkame bu âyeti: ,> Si
"4

eklinde okurdu" dedi.

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzir: "brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti: >xû îl"
5

eklinde okurdu" dedi.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Esved (b. Yezid) ou

âyeti: "j^ V l oiâ" eklinde okurdu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: û- ^ i* ûl>” ifadesini

açklarken: "Allah’n saptrd kiiyi kimse hidayete erdiremez" dedi.

1

Nahl Sur. 37
J Nahl Sur. 37
3 Nahl Sur. 37
4 Nahl Sur. 37
5 Nahl Sur. 37
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"Onlar, «Allah, ölen bir kimseyi diriltmez» diye var

güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayr, diriltecek! Bu, yerine

getirilmesini Allah'n üzerine ald bir vaaddir. Fakat

insanlarn çou bunu bilmezler. (Diriltecek ki) Ayrla
dütükleri eyi onlara anlatsn ve kâfir olanlar da

kendilerinin yalana olduklarn bilsinler!" (Nahl Sur. 38, 39)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ebu'l-Âliye'den

bildiriyor: Müslümanlardan bir kiinin mürik bir kiiden alaca vard. Bu kii

alaca için bu mürie gitti. Ona: “Yemin ederim ki ben ölümden sonra unu
unu umud ediyorum" dedi. Mürik: “Sen öldükten sonra tekrar dirileceini

mi iddia ediyorsun?" deyip, Allah adna yemin ederek: “Allah ölen kiiyi

diriltmeyecektir" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar, «Allah, ölen bir

kimseyi diriltmez» diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayr,

diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah'n üzerine ald bir vaaddir. Fakat

insanlarn çou bunu bilmezler
"1

âyetini indirdi .

2

Ukaylî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Onlar, «Allah, ölen

bir kimseyi diriltmez» diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler..."3

buyruunu açklarken: “Bu âyet, benim hakkmda nâzil oldu" dedi .

4

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Yüce Allah öyle buyurmutur: “Âdemolunun bana di! uzatma hakk

olmad halde bana sövdü. Yine Âdemolunun beni yalanlama hakk

olmad halde beni yalanlad. Beni yalanlamas: "Allah, ölen bir kimseyi

diriltmez
" 5 diye var gücüyle yemin etmesidir. Buna karlk ben: "...Bu,

’ Nahl Sur. 38
1 bn Cerîr (14/220, 222).

J Nahl Sur. 38
4 Ukaylî (1/157).

5 Nahl Sur. 38
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yerine getirilmesini Allah'n üzerine ald bir vaaddir

"1

buyurdum. Bana dil

uzatmas ise: "Allah, üçün üçüncüsüdür"
5

demesidir. Buna karlk da: "De

ki: O Allah bir tektir. Allah her eyden müstani ve her ey O'na muhtaçtr.

O dourmam ve domamtr. Hiçbir ey O'na denk deildir
"3 buyurdum .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: “(Diriltecek ki) Ayrla dütükleri eyi onlara anlatsn..."

buyruunu açklarken: “Burada insanlann geneli kastedilmektedir" dedi .

5
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"Biz bir eyin olmasn istediimiz zaman sözümüz sadece,

ona, «Ol» dememizdir. Oda hemen oluverir/' (Nakl sur . 40)

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve uabu'l-mân’da

Beyhakî’nin Eb Zer'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaBahu aleyhi *eseiiem) öyle

buyurmutur: "Yüce Allah buyurdu ki: «Ey Âdemolu! Benim afiyette kldm
kiiler dnda hepiniz günahkârsnz. Benden af dileyin ki, sizi affedeyim.

Benim zengin kldm kiiler dnda hepiniz fakirsiniz. Benden isteyin ki, size

vereyim. Yine benim hidayete erdirdiklerim dnda hepiniz dalalettesiniz. Kim

benim balama kudretimi bilir de benden af dilerse onu balarm ve

(günahlarnn çokluuna) aldr etmem. Sizden öncekiler ve sonrakiler, sizin

dirileriniz ve ölüleriniz, yalarnz ve kurularnz içinizden en bedbahtn kalbi

üzere olsa benim saltanatmdan bir sivrisinek kanad kadar birey eksiltmez.

Eer sizden öncekiler ve sonrakiler, sizin dirileriniz ve ölüleriniz, yalarnz ve

kurularnz içinizden en fazla takva sahibi olan birinin kalbi üzere olsa benim

saltanatmda bir sivrisinek kanad kadar bir ey arttrmaz. Eer sizden öncekiler

ve sonrakiler, sizin dirileriniz ve ölüleriniz, yalarnz ve kurularnz benden

bütün isteklerini isteseler onlara veririm ve verdiklerim, benim mülkümü

birinizin denize ineyi batrp çkarmasyla denizi eksiltmesi kadar eksiltmez.

Çünkü ben cömert, kerem sahibi ve varlkl biriyim. Benim balamam ve azab

'

Nahl Sur. 38
1 Mâide Sur. 73
5 hlas Sur. 1-4

4 bn Cerîr (14/221). bn Kesîr, Tefsîr'de (4/491) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn ve Buhârî

(3193, 4974, 4975).

5 bn Cerîr (14/222).
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etmem bir söze baldr. Ben bir eyin olmasn istediim zaman sadece: "Ol"

derim ve o ey oluverir.»"
1

f+t'j hjr*

"Zulme uradktan sonra Allah yolunda hicret edenlere

gelince, elbette onlar dünyada güzel bir ekilde

yerletiririz. Âhret mükâfat ise daha büyüktür. Keke
bilselerdi. Onlar, sabreden ve yalnz Rablerine tevekkül

eden kimselerdir." (Nahl Sur. 4i, 42)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Zulme uradktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince ..."
2

buyruunu açklarken: “Burada zulmettikten sonra Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi

»ssellem) yanna hicret eden Mekke'liler kastedilmektedir. Zulümleri de irk

komalaryd" dedi .
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Dâvud b. Ebî Hind: "Zulme uradktan sonra Allah yolunda hicret edenlere

gelince, elbette onlar dünyada güzel bir ekilde yerletiririz. Ahiret

mükâfat ise daha büyüktür. Keke bilselerdi. Onlar, sabreden ve yalnz

Rablerine tevekkül eden kimselerdir
"4

âyetleri Ebû Cendel b. Süheyl

hakknda nâzil olmutur” dedi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Zulme uradktan sonra Allah yolunda hicret edenlere

gelince, elbette onlar dünyada güzel bir ekilde yerletiririz. Ahiret

mükâfat ise daha büyüktür. Keke bilselerdi
"6

âyetini açklarken öyle dedi:

’ Ahmcd 35/294 (21367), Tirmizî (2495, "kasen"), bn Mâcc (4257) ve Beyhakî (7089).

Elbân, hadisin bu metinle zayf olduunu söylemitir. Zayf hadistir (Bakn: Elbârî, Da’îf

Sünen et-Tirmizt, 447)

'Nahl Sur. 41

3 bn Cerir (14/224).

4 Nahl Sur. 41, 42
s Abdurrezzâk (1/356), bn Cerir (14/225) ve bn Asâkir (25/301, 302).

6 Nahl Sur. 41
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“Burada Mekke ahalisi tarafndan zulme uradktan sonra memleketlerini

terk edip hicret eden Muhammed’in tsaiyah. aieyto meltem) ashab kastedilmektedir.

Onlardan baz gruplar Habeistan topraklanna yerletiler. Sonra Allah onlan

Medine'ye yerletirdi ve oray kendileri için hicret yeri, müminleri de

yardmdan kld. Evet, vallahi, Cennetteki mükâfatlan bundan daha

büyüktür. Keke bunu bilselerdi.”
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre a'bî: "Elbette onlar

dünyada güzel bir ekilde yerletiririz ..."
3 buyruunu açklarken: “Burada

yerletirilecek yerle Medine kastedilmektedir” dedi .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Elbette onlar dünyada güzel bir ekilde yerletiririz ..."4

buyruunu açklarken: “Dünyada onlan güzel nzklarla nzklandnrz,

mânâsndadr” dedi .

5

bn Ebî Hâtim, Ebân b. Telib'den bildiriyor: Rabî’ b. Huseym “Nahl”

Sûresindeki bu âyeti: "4
; .T .» ijjJi j t* jju 4L1 j 13^»- iâ

eklinde okurdu. Ankebût Sûresinde ise: iayj
ç
(^^"eklinde okur ve:

“Yerletirmek dünyada, sevap ise ahirettedir” derdi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

Muhacirlerden birine bir ey verecei zaman: “Al, Allah bu eyi sana mübarek

klsn. Bu, Allah'n sana dünyada vaad ettii eydir. Âhiret için saklad ey
ise bundan daha üstündür” der ve: "...Elbette onlar dünyada güzel bir

ekilde yerletiririz. Ahiret mükâfat ise daha büyüktür. Keke bilselerdi
"7

âyetini okurdu .

8

’ bn Cerîr (14/223, 225, 226).
1 Nahl Sur. 41
3 bn Cerîr (14/223).

4 Nahl Sur. 41

s bn Cerîr (14/224).
6 Nahl Sur. 41
7 Nahl Sur. 41
8 bn Cerîr (14/224, 225).
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Y p5T üi /JJI JÎ ijiliiî Siu-j Sfj üj ^ ulyî Uj

"Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiimiz bir takm
erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eer bilmiyorsanz

ilim sahiplerine sorun." (Nakl Sur. 43)

bn Cerîr ve ibn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Yüce Allah,

Muhammed'i (saMiahu aieytn yeseiiem) peygamber olarak gönderdii zaman Araplar

bunu inkâr etmiti. nkâr edenler: "Allah, Muhammed gibi bir insan elçi

olarak göndermekten daha yücedir” deyince, Yüce Allah: "nsanlar uyar ve

inananlara, Rableri katnda yüksek makamlar olduunu müjdele" diye

vahyetmemiz, insanlarn tuhafna m gitti..."' âyetini indirdi ve: “ ,> UL^I

y öl /ÂJi JaI *JLis ^*ji yiç-j dLi” buyurdu. Yani daha önceki

Ehl-i Kitab'a: "Size gelen peygamberler insan myd, yoksa melek miydi?” diye

sorun. Eer melek ise inkârnz yerindedir. Eer insan ise onu inkâr etmeyin,

çünkü o bir peygamberdir mânâsndadr. Sonra: " yipy îij olLs ^ LLijl U3

tSjJi jJ ^j” buyurdu. Yani peygamberler sizin dediiniz gibi sema

halkndan deildir, mânâsndadr. 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Senden önce de ancak,

kendilerine vahyettiimiz birtakm erkekleri peygamber olarak gönderdik.

Eer bilmiyorsanz ilim sahiplerine sorun
" 3 buyruunu açklarken öyle

dedi: Bu âyet nâzil olduu zaman Araplar: "Bize peygamber olarak melekler

indirilseydi ya?” dedi. Hâlbuki Allah: "Gönderdiim bütün peygamberler

mutlaka insandr. Ey Araplar topluluu! Eer bilmiyorsanz sizden önce

kendilerine peygamberler gelen Yahudilere ve Hristiyanlara daha önce gelen

peygamberlerin insan olup olmadn sorun. Muharnrned'denisaialiaiuBiayhvESBiiEm)

önce gelen peygamberler kendisi gibi insand. Onlar size önceki

peygamberlerin Muhammed Mahhu aleyhi veseiiem) gibi insan olduunu haber

verecektir” buyurmaktadr.

’ Yunus Sur. 2

1 bn Cerir (14/228).

3 Nahl Sur. 43
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...lim sahiplerine sorun
" 1

buyruunu açklarken: "Burada soracak kiiler Kurey mürikleridir. Zira

Muhammed'in (saiiBiBhu aMi veseiiem), Allah'n peygamberi olduu Tevrat ve ncil’de

geçmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...lim sahiplerine

sorun
" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu âyet, Abdullah b. Selâm ve Ehl-

i Kitab'dan bir grup hakknda nâzil olmutur. Yüce Allah: "Eer

bilmiyorsanz ..."4 Ehl-i Kitab'a sorun" buyurmaktadr.

bn Merdûye’nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sdiaJlshu aleyhi veseiiem):

"Kii namaz klp oruç tutsa, hacca gitse, umre yapsa, savaa katlsa bile

münafk olabilir

"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Nifak ona nasl girmitir?"

diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseliem):

"

mamna itiraz edip kar geldii için

girmitir. mamlar ise Allah'n, kitabnda: «Eer bilmiyorsanz ilim sahiplerine

sorun»

5

buyurduu kiilerdir

"

buyurdu.

bn Merdûye’nin, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (aflaNahu aleyhi vesHlem)

öyle buyurmutur: "Âlimin ilmini saklamaya ve cahilin cehaletine kar
susmaya hakk yoktur. Zira Yüce Allah: «Eer bilmiyorsanz ilim sahiplerine

sorun»
b
buyurmaktadr

"7

Abd b. Humeyd'in, Muhammed b. el-Münkediriden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi vesriM öyle buyurmutun "Âlimin ilmini saklamaya ve

cahilin cehaletine kar susmaya hakk yoktur. Zira Yüce Allah: *Eer

1 Nah] Sur. 43
1 bn Cerîr (14/227, 228).

J Nahl Sur. 43
4 Nahl Sur. 43
5 Nahl Sur. 43
6 Nah1 Sur. 43
7 Ehâdîsu'l-hyâ'da (1/59) geçtii üzere bn Merdûye ve Taberânî, M. el-Evsat (5365).

snadnda Muhammed b Ebî Humeyd bulunmaktadr ve Irâk, bu kiinin hadislerinin

münker olduunu söylemitir. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/165) der ki:

"Muhammed b. Ebî Humeyd'in zayfl konusunda icma vardr."
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bilmiyorsanz ilim sahiplerine sorun”' buyurmaktadr. Mümin kendinin

hidayet üzere mi, sapklk üzere mi olduunu bilmesi gerekmektedir.”

A HU Jg3 j£ül ÜU1 lüjîîj &\J oHdL

"(0 peygamberleri) apaçk belgeler ve kitaplarla gönderdik.

nsanlara, kendilerine indirileni açklaman ve onlann da
(özerinde) düünmeleri için sana bu Kur'ân' indirdik/'

(Nahl Sur. 44)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "oÇjb"2
ifadesiyle deliller, “j%”3 ifadesiylede kitaplar

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in, Süddî'den bildirdiine göre ashab: "Belgeler ve

kitaplarla gönderdik ..."5 buyruunu açklarken: "Belgelerden kast,

peygamberlerin getirdii helal ve haramlardr. Kitaplardan kast, ise

peygamberlerin kitaplardr" dediler.
"
3JI 4JI üj>»V

'6 buyruu hakknda ise:

"Burada Kurîân kastedilmektedir" dediler.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlara, kendilerine

indirileni açklaman... için sana bu Kur'ân' indirdik
"7 buyruunu açklarken:

“Burada indirilenden kast, insanlara helal ve haram klnan eylerdir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nsanlara, kendilerine

indirileni açklaman ve onlarnda (üzerinde) düünmeleri için sana bu

Kur'ân' indirdik
"8 buyruunu açklarken: "Allah, Kur'ân' kendilerine delil

olsun diye göndermitir" dedi.

1

Nah] Sur. 43
1 Nahl Sur. 44
5 Nahl Sur. 44
4 bn Cerîr (14/231).

5 Nahl Sur. 44
6 Nahl Sur. 44
7 Nahl Sur. 44

* Nahl Sur. 44
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Üzerinde) düünmeleri için ..."
1

buyruunu açklarken: "taat etmeleri için, mânâsmdadr” dedi .

2

Hâkim, Huzeyfe'den bildiriyor Bir defasnda Resûlullah (saiiailhu aleyhi malan)

aramzda ayaa kalkp bize kyamete kadar neler olacan haber verdi.

Bunlar aklnda tutan tuttu, unutan da unuttu .

3

o ^ ,

OLLÜI jVl ^ ii)l üi ^jui

J * 0,3^ ^ Ui^ ^ jUlil; J * I sL±

^ tj\ hji *J i*

/ / / *

JL^b

£)l

"Kötü iler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'n kendilerini

yere geçirmesinden veya (anszn) bilemeyecekleri bir

yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?

Yahut onlar dönüp dolarken Allah'n kendilerini

yakalayvermesinden emin mi oldular? Onlar, Allah' âciz

brakacak deillerdir. Yahut da, onlan korku üzere iken

yakalamayacandan güven içinde midirler? üphesiz
Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Allah'n

yaratt eyleri görmüyorlar m? Onlarn gölgeleri Allah'a

secde ederek ve tevazu ile boyun eerek saa ve sola

dönmektedir." (Nahl Sur. 45-48)

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kötü iler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'n kendilerini yere

geçirmesinden... emin mi oldular?"4 âyetini açklarken: "Burada Nemrûd b.

Ken'ân ve kavmi kastedilmektedir" dedi .

5

1 Nahl Sur. 44
1 bn Cerîr (14/232).

3 Hâkim (4/472, "sahîh"), Buhârî (6604) ve Müslim (2891).

4 Nahl Sur. 45
5 bn Cerîr (14/233).
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Ibn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kötü iler yapmak

için tuzak kuranlar, Allah'n kendilerini yere geçirmesinden... emin mi

oldular?"
1

âyetini açklarken: “Burada kötü ilerden kast irktir" dedi .

2

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Kötü iler yapmak için tuzak

kuranlar, Allah'n kendilerini yere geçirmesinden... emin mi oldular?" 3

âyetini açklarken: “Burada peygamberleri yalanlamalar ve günahlar

ilemeleri kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yahut onlar

dönüp dolarken Allah'n kendilerini yakalayvermesinden emin mi

oldular ..."4 buyruunu açklarken: “Burada dönüp dolamaktan kast,

birbirlerine kar muhalif olmalardr" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yahut onlar

dönüp dolarken Allah'n kendilerini yakalayvermesinden emin mi

oldular..."
6 buyruunu açklarken: “Dilersem onu, o yolculukta iken

yakalayveririm, mânâsndadr" dedi. "Yahut da, onlar korku üzere iken

yakalamayacandan güven içinde midirler ..."7 buyruu hakknda ise:

“Dilersem onu arkada öldükten hemen sonra daha o korku içindeyken

yakalayveririm, mânâsndadr" dedi .

8

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Yahut da, onlar korku üzere iken yakalamayacandan güven

içinde midirler..."9 buyruunu açklarken: “Onlar yolculukta iken kendilerini

yakalayveririm, mânâsndadr" dedi .’
0

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Yahut onlar

dönüp dolarken Allah'n kendilerini yakalayvermesinden emin mi

’ Nahl Sur. 45
1 bn Cerîr (14/233).

5 Nahl Sur. 45
4 Nahl Sur. 46
5 bn Cerîr (14/234).
8 Nahl Sur. 46
7 Nahl Sur. 47
8 bn Cerîr (14/234, 237).

9 Nahl Sur. 47
10 Abdurrezzâk (1/356) ve bn Cerîr (14/234).
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oldular..."' buyruunu açklarken: “Onlar hangi hal üzeri olurlarsa olsunlar

gece veya gündüz yakalayverdim, anlamndadr" dedi. "Yahut da, onlar

korku üzere iken yakalamayacandan güven içinde midirler ..."
1 buyruu

hakknda ise: “Burada bazlarn azaplandnrken bazlarn terk etmesi

kastedilmektedir. Zira Yüce Allah baz köyleri azaplandnp helak ederken

bazlarn da kendi hallerine brakrd" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yahut da, onlar korku

üzere iken yakalamayacandan güven içinde midirler?"
1 buyruunu

açklarken: ifadesiyle amellerde eksiltme kastedilmektedir"' dedi .

5

bn Cerîr'in, Atâ' el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yahut da, onlar korku üzere iken yakalamayacandan güven içinde

midirler?"
6 buyruunu açklarken: “Onlar amellerinden eksilterek ve

azarlayarak yakalamak kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Ömer yanndakilere: "Yahut da, onlar

korku üzere iken yakalamayacandan güven içinde midirler?"
8 buyruunu

sorunca: “Gördüümüz kadaryla buradaki ‘Tehavvuf ifadesi okuyup

durduumuz âyet ve hükümleri eksik bir ekilde yerine getirmemizdir"

karln verdiler. Ömer de: “Bana göre Allah'a kar gelmenizi azalt p

eksiltmenizdir" dedi. Ömer'in yannda bulunanlardan biri oradan ayrldktan

sonra karlat bir bedeviye: "Ey Filan! Rabbin sana ne yapt?" diye

sorunca, bedevi: “Ona kar olan görevlerimi ifa edip eksilttim" dedi. Adam

Ömer'in yanna dönüp bu olay anlatnca, Ömer: “Ben de bunun bu anlama

geldiini düünüyordum” dedi .

9

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Yahut da, onlar korku üzere iken yakalamayacandan güven içinde

’ Nahl Sur. 46
1 Nahl Sur. 47
3 bn Cerir (14/238).

8 Nahl Sur. 47
4 Fethu'l-Bârrde (8/386) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Nahl Sur. 47

7 bn Cerîr (14/237).

8 Nahl Sur. 47
9 bn Cerir (14/236).
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midirler?"’ buyruunu açklarken: "Buradaki korku bililerinin dierlerinden

daha az bir eye sahip olmasdr” dedi .

3

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Yahut da, onlar

korku üzere iken yakalamayacandan güven içinde midirler?"3 buyruunu

açklarken öyle demitin "Denilirdi ki, «Tehavuuf» ifadesi yaanlan kasaba

ile bölgelerin eksiltilmesi anlamna gelir.”
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "taâ” ifadesi,

meyletmek mânâsndadr" dedi .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Allah'n yaratt eyleri görmüyorlar m? Onlarn gölgeleri Allah'a

secde ederek ve tevazu ile boyun eerek saa ve sola dönmektedir" âyetini

açklarken: "Her eyin gölgesi onun secde ediidir. Bir eyin gölgesi sabah

vakti sa tarafa, akam vakti de sol tarafa düerek secde eder” dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah'n yaratt

eyleri görmüyorlar m? Onlarn gölgeleri Allah’a secde ederek ve tevazu

ile boyun eerek saa ve sola dönmektedir" âyetini açklarken: "Bir eyin

gölgesi göründüü zaman aaç olsun ev olsun her ey kbleye doru secde

eder. Öncekiler bu zamanlarda namaz klmay müstehap görürlerdi” dedi .

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in, el-Azame 'de bildirdiine göre Dahhâk bu

âyeti açklarken: "Bir eyin gölgesi dütüü zaman uçan veya yürüyen ne

kadar canl hayvan varsa Allah'a kar secdeye kapanr” dedi .

8

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in, Ömer b. el-

Hattâb'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiishu «leyt na(>m): "öle vaktinden önce

Güne tepe noktasnt atktan sonra klnan dört rekat namazn sevab , seher

vaktinde klnan dört rekat namaz sevabnn iki kat kadar hesap edilir''

’ Nahl Sur. 47
2 bn Cerîr (237).

J Nahl Sur. 47
4 bn Cerîr (14/238).

5 bn Cerîr (14/240).
6 Abdurrezzâk (1/356) ve bn Cerîr (14/239).

7 bn Cerîr (14/241).

* Ebu-eyh (1212).
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buyurdu. Sonra: "Bu vakitte her ey Allah' tebih eder" buyurdu ve: "Onlarn

gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eerek saa ve sola

dönmektedir
" 1

âyetini okudu .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Sa'd b. brâhîm: “Öle ezan

okunmadan önce Güne tepe noktasn atktan sonra klnan Âsâl namazn

kln. Bu namaz klan kii bütün geceyi ibadetle geçinmi gibidir” dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: “Her eyin gölgesi onun secde etmesi demektir. Dan da

secdesi gölgesinin yere dümesiyle olur” dedi .

4

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Güne tepe

noktasn atktan sonra her ey Allah’a secde eder” dedi .

5

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarn

gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eerek saa ve sola

dönmektedir
"6 buyruunu açlarken: “Burada sabah ve akam vakitleri

düen gölgeler kastedilmektedir. Sabah gölgesi batya, akam gölgesi de

douya düer. Sabah gölgesi de akam gölgesi de Allah’a secde eder” dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû âlib e-eybânî: “Deniz dalgalan,

denizin namazdr” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

“o3j?

&

ifadesini açklarken: “Onlann gölgeleri (Allah'a secde ederek

huu ile) küçülerek (saa ve sola dönmektedir) mânâsndadr” dedi .

9

’ Nahl Sur. 48
2
Tinnizî (3128). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 609).

* bn Ebî eybe (1/404).

4 bn Cerîr (14/242).

s bn Cerîr (14/242).
6 Nahl Sur. 48
7 bn Cerîr (14/240).

* Nahl Sur. 48
9 bn Cerîr (14/243).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:
"

ifadesini alklarken: "Onlarn gölgeleri (Allah'a secde ederek huu ile)

küçülerek (saa ve sola dönmektedir) mânâsndadr" dedi .

2

"Göklerde ve yerde bulunan canllar ve melekler büyüklük
taslamadan Allah'a secde ederler. Üzerlerinde hâkim ve

üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolunduklan eyleri

yaparlar." (Nahl Sur. 49, 50)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Göklerde ve yerde

bulunan canllar ve melekler... Allah'a secde ederler
"3 buyruunu

açklarken: "Allah, yaratt tüm eyleri isteseler de istemeseler de mutlaka

kendisine ibadet ettirmitir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

"Gökyüzündekiler isteyerek Allah'a secde ederler. Yeyüzündekiler ise

isteseler de, istemeseler de Allah'a secde ederlerî’dedi.

Hatîb'in Târih’te bildirdiine göre bn Abbâs: "Üzerlerinde hâkim ve

üstün olan Rablerinden korkarlar ..."5 buyruunu açklarken: "Burada Allah'

yüceltme korkusu kastedilmektedir" dedi .

6

’ Nahl Sur. 48
J Abdurrezzâk (1/356) ve bn Cerîr (14/243).

* Nahl Sur. 49

* bn Cerîr (14/248).

5 Nahl Sur. 50
6 Hatb (1/331).
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riJ «1> uSl^ ^1 ijk2 V Al Jtfj

“Allah: «ki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtr. O hâlde,

yalnz benden korkun» dedi." (Nakl Sur. 5l)

bn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ulioHahu aleyhi maileni), Sa'd' iki parmayla dua ederken gördü ve iaret

parman göstererek: "Ey Sa'd! Birle, birle" buyurdu .

1

bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiBlahu aleyhi

resellem) beni iki parmamla iaret ederek dua ettiimi gördü ve iaret

parman göstererek: “Birle, birle" buyurdu .

2

bn Ebî eybe, bn Sîrîn’den bildiriyor: Öncekiler (sahabe ve tâbiûn) iki

parmayla iaret ederek dua eden birini gördükleri zaman parmaklanndan

birine vurarak: \ . .O, ancak tek ilâhtr ..."3 derlerdi .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Âle tek parmayla iaret ederek:

“Allah bu ekilde dua edilmesini sever" dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu ihlastr. Yani tek

parmakla dua etmek" dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid tek parmayla iaret ederek:

“Bu ekildeki dua eytan kamçlamak gibidir" dedi .

6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs bir parmayla iaret

ederek: “hlas bu ekildedir" dedi. Avuç içlerini göstererek: “Dua bu

ekildedir" dedi. Ellerini ters çevirerek dua eder gibi kaldrd ve: "istihare de

bu ekildedir" dedi .

7

1 bn Ebî eybe (2/484, 10/381), Ahmed 15/258 (9439), Tirmizî (3557) ve Nesâî (1271).

Hasen Sahîh hadisHr (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2820).
1 Ebû Dâvud (1499) ve Nesâî (1272). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 1328).

3 Nahl Sur. 51

4 bn Ebî eybe (10/382).

5 bn Ebî eybe (10/381).
6 bn Ebî eybe (10/382).

7 bn Ebî eybe (19/287).
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Abdurrezzâk'n Nâfi'den bildirdiine göre bn Ömer, dua ederken iki

parmayla iaret eden birini görünce ona: “Allah ancak tek ilahtr. aret

edeceksen bir parmanla iaret et" dedi.

1

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Hz. Âie, baparmann yanndaki iki

parman kaldrm dua eden bir kadn görünce ona: “Allah ancak tek ilahtr”

dedi ve onu bundan nehyetti.
J

öyh l jjAiî \±*p\j u^jS\

j

oljUJJl ^ U iJj

"Göklerdeki her ey, yerdeki her ey O'nundur. taat de

daima O'na olmaldr. Öyle iken siz Allah'tan bakasndan
m korkuyorsunuz?" (Nakl Sur. 52)

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: ^jjl 4J3"

3

buyruunu açklarken: *^»Jf8
ifadesi ihlas,

"IL0I3*
5 ifadesi de daima mânâsndadr” dedi.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: *11*13 4J3*
7 buyruunu

açklarken: “Allah'tan baka ilah yoktur, mânâsndadr" dedi.

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"II0I3 ^jJI dJ3
w8 buyruunu açklarken: “Burada daima Allah'a itaat etmek

kastedilmektedir" dedi.9

Firyâbî ve bn Cerîr’în bildirdiine göre bn Abbâs: *11*13 6^ ^S"
10

buyruunu açklarken: “Burada daima Allah’a itaat etmenin gerekli olduu

bildirilmektedir” dedi.
1

1 Abdurrezzâk (3241).
1 Abdurrezzâk (3243).

5 Nahl Sur. 52
4 Nahl Sur. 52
5 Nahl Sur. 52
6 bn Cerîr (14/248, 249).

7 Nahl Sur. 52
8 Nahl Sur. 52

’ bn Cerîr (14/247).
10
Nahl Sur. 52
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bnu'l-Enbârî'nin el-Vakfu ve'l-btdâ’öa bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Nâfi* b. el-Ezrak kendisine: "Çoii Ü3"2 buyruundaki “Vâsiben" ifadesi ne

demektir?" diye sorunca, bn Abbâs öyle dedi: “Daima Allah'a itaat etmek

mânâsndadr. Bu konuda Umeyye b. Ebi’s-Salt öyle demektedir

"Din ve mülk her zaman Allah indir

Herhalükârda hamd sadece onadr.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken: "Bu din daima itaat etme dinidir. Bu din insanlar megul eden,

ehvetleri ile aralarna girendir. Bunu ancak sevabn bilen ve akbetini

arzulayan kii yapmaya güç yetirebilir" dedi.

iil p * OjjUJ 4$ j^kJi fi* H?&&&&& uj

Um. ijp&J * o4A pA Si} IH A* jA I AiZ

öjilii J iij&Jl

"Size ulaman her nimet Allah'tandr. Sonra size bir sknt ve

zarar dokunduu zaman yalnz O'na yalvarr yakarrsnz.
Sonra sizden o sknty giderince, bir de bakarsnz,
içinizden bir ksm Rablerine ortak koar. Kendilerine

verdiimiz nimetlere kar nankörlük etmek için böyle

yaparlar. Bir süre daha faydalann bakalm! Yaknda
bileceksiniz!" (N«K1 Sur. 53-55)

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Yalnz O'na yalvarr yakarrsnz"

3

buyruunu açklarken:

“Boyun eerek yalnz ona dua edersiniz mânâsndadr" dedi/

1 bn Cerîr (14/249).
1 Nahl Sur. 52
} Nahl Sur. 53
4 bn Cerîr (14/251, 252).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Yalnz O'na yalvarr

yakarrsnz" 1 buyruunu açklarken: "Bararak yalnz ona dua edersiniz

mânâsndadr" dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Sonra sizden o sknty

giderince, bir de bakarsnz, içinizden bir ksm Rablerine ortak koar" 2

âyetini açklarken: "Bütün insanlar Allah'n Rableri olduunu ikrar eder.

Sonra da bazlan irk koar" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) "...Bir süre daha

faydalann bakalm! Yaknda bileceksiniz
" 3 buyruunu açklarken: "Burada

nankörlük edenler için bir tehdit vardr" dedi.

"Bir de kendilerine nzk olarak verdiklerimizden,

mahiyetini bilmedikleri eylere pay ayryorlar. Allah'a

andolsun ki, iftira etmekte olduunuz eylerden mutlaka
sorguya çekileceksiniz!" (NaU Sur. 56 )

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bir de kendilerine rzk olarak

verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri eylere pay ayryorlar ..."4

buyruunu açklarken: “Allah'n kendilerini yarattn, onlara zarar ve fayda

verebileceini bilmektedirler. Sonra kendilerine verilen nzktan yine

kendilerine fayda veya zarar verip vermeyeceini bilmedikleri kiilere

(putlara) pay aynriar, mânâsndadr" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Bir de kendilerine rzk olarak verdiklerimizden, mahiyetini

bilmedikleri eylere pay ayryorlar ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Burada, Allah'n kendilerine vermi olduu nzktan putlarna ve eytanlanna

1

Nah] Sur. 53
1

Nahl Sur. 54
5 Nahl Sur. 55
4 Nahl Sur. 56
5 bn Cerîr (14/253).
6
Nahl Sur. 56
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pay ayran Arap mürikleri kastedilmektedir. Onlar mallarnn bir ksmn
putlarna ve eytanlarna ayrarak o mal onlann kldlar.”'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bir de kendilerine rzk olarak

verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri eylere pay ayryorlar..."
2

buyruunu açklarken: "Bu onlarn: "Bu Allah'a, bu da ortaklarmzadr" 3

demesidir” dedi.

AJ j£j\± {jA
f
jÂl IjA t£jljZ f&Z jÂj \ijJJ ji

a / /

j U »Li Sfî *— ^ 4.J.-U pl jjjh

“Onlar, kzlarn Allah a ait olduunu iddia ediyorlar. Hââ!
Allah bundan münezzehtir. Beendikleri de kendilerinin

oluyor. Onlardan biri, kz ile müjdelendii zaman içi öfke

ile dolarak yüzü simsiyah kesilir! Kendisine verilen kötü

müjde yüzünden halktan gizlenir. imdi onu, aalanm
olarak yannda tutacak m, yoksa topraa m gömecek? Bak,

ne kötü hüküm veriyorlar!" (N«KI Sur. 57.59)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar, kzlarn Allah'a ait olduunu iddia ediyorlar. Hââ! Allah bundan

münezzehtir. Beendikleri de kendilerinin oluyor'”' âyetini açklarken öyle

dedi: "Kzlarn bana ait olduunu söylüyor, benim olmalarna raz oluyor ve

sizin olmalarn kabul etmiyorsunuz” mânâsndadr. Cahiliye zamannda

onlardan birinin kz olduu zaman onu aalanm biri olarak yannda brakr

veya canl olarak topraa gömerdi .”5

’ bn Cerîr (14/253).

1 Nahl Sur. 56
3 Enam Sur. 136
4 Nahl Sur. 57
5 bn Cerîr (14/255, 256).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

"...Beendikleri de kendilerinin oluyor"’ buyruunu açklarken: "Burada

erkek çocuklar kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Onlardan biri, kz ile müjdelendii zaman içi öfke ile dolarak

yüzü simsiyah kesilir
"2

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu eyler arap

müriklerinin yapt eylerdir. Yüce Allah onlara bu âyetle yaptklannn ne

kadar pis bir ey olduunu bildirmektedir. Mümin kiiye Allah'n kendisine

taksim etmi olduu eye raz olmas düer. Zira Allah'n verdii hüküm

kiinin kendi hakknda verdii hükümden daha hayrldr. Hiç kimse hangisinin

daha hayrl olduunu bilemez. Birçok kz çocuu ailesi için erkek

çocuundan daha hayrl olmutur. Allah böyle eyleri terk edip uzak

durasnz diye onlann yaptklann size haber vermektedir. Kii o zamanlar

köpeini besleyip kzn toraa gömüyordu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Araplar kz

çocuklan doduu zaman onlan öldürürdü. Onlan ölmeleri için diri diri

topraa gömerlerdi" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "j^"4
ifadesi Kurey lehçesinde

"jiyî." eklindedir" dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "olyJl j ÎIj
fî

"5

buyruunu açklarken: "Burada kzn topraa gömmek kastedilmektedir”

dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: US ^ V"7 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Ne kötü hüküm veriyorlar. Yüce Allah: «Kendileri

için raz olmadklan eyi nasl bana isnâd etmektedirler?» buyurmaktadr."

’ Nah! Sur. 57
1 Nahl Sur. 58
3 îbn Cerîr (14/256).

4 Nahl Sur. 59
5 Nahl Sur. 59
6 bn Cerîr (14/257).

7 Nahl Sur. 59
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“Kötü sfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce

örnekler ise Allah'ndr. O, mutlak güç sahibidir hüküm ve

hikmet sahibidir." (N«kl Sur. 60)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...En yüce örnekler ise Allah'ndr ..."
1

buyruunu açklarken: “En

yüce örnekten kast, Allah’tan baka ilah olmadna ahitlik etmektir” dedi .

2

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta bildirdiine

göre bn Abbâs: "...En yüce örnekler ise Allah'ndr ..."3 buyruunu

açklarken: “Yüce Allah, hiçbir eyin kendisi gibi olmadn bildirmektedir”

dedi/

Jl b*. ^ ^ ^ *W ,3d&
5 S

j

pU v (4U-Î *1* ty J*-î

"Eer Allah, insanlar zulümleri yüzünden hemen
cezalandrsayd, yeryüzünde hiçbir canl brakmazd. Fakat

onlan belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldii zaman
ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler."

(Nahl Sur. 61 )

bn Eb? Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Eer Allah, insanlar

zulümleri yüzünden hemen cezalandrsayd, yeryüzünde hiçbir canl

brakmazd ..."5 buyruunu açklarken: “Onlara yamur indirip içirmezdi”

dedi.

’ Nahl Sur. 60
I

Abdurrezzâk (1/357) ve bn Cerîr (14/258).

3 Nahl Sur. 60
II bn Cerîr (18/488, 489) ve BeyhakS (610).

5 Nahl Sur. 61
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: “Eer yamur

yamayacak olursa yeryüzündeki bütün canllar ölür” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Eer Allah, insanlar zulümleri yüzünden hemen

cezalandrsayd, yeryüzünde hiçbir canl brakmazd"' buyruunu

açklarken: “Yüce Allah, Nuh (aMisseiam) zamannda öyle bir ey yapmt. Allah,

yeryüzünde ne kadar canl varsa Nuh'un (aMissaiam) gemisine binenler dnda
hepsini helak etmiti” dedi .

2

Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre bn Mes’ûd: “nsanolunun günahlan

deliklerindeki bok böceklerini bile öldürdü. Evet, vallahi! Bu durum, Nuh’un

(BtsytBssdam) kavminin gark olmas zamannda olmutu” dedi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin uab ’da bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Neredeyse deliklerindeki

bok böcekleri bile insanolunun günahlanyla azap görecekti” dedi ve: "Eer

Allah, insanlar zulümleri yüzünden hemen cezalandrsayd, yeryüzünde

hiçbir canl brakmazd"* buyruunu okudu/

Abd b. Humeyd ve bn Ebi’d-Dünyâ’nn el-ükûbât’da bildirdiine göre

Enes b. Mâlik: “Neredeyse insanolunun zulmünden keler dahi zayflktan

dolay deliinde ölecekti” dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-

mân’da bildirdiine göre Ebû Hureyre bir kiinin: “Zalim kii ancak kendi

nefsine zarar verir” dediini iitince: “Hayr, vallahi! Zalimin zulmünden

dolay toy kuu dahi zayflktan dolay yuvasnda ölür” dedi .

6

bn Merdûye, bn Hibbân, Dârakutnî el-Efrâd’da, Ebû Nuaym’n Hilye’de

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyh mOm): "Yüce Allah

beni ve sa b. Meryem'i günahlarmzdan dolay" baka bir lafzda ise

1 Nah! Sur. 61

1 Abdurrezzâk (2/137) ve bn Cerîr (19/397).

3 Nahl Sur. 61

* bn Ebî eybe (13/301), bn Cerîr (14/259, 260) ve Beyhakî (7478).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (268).

6 bn Ebi'd-Dünyâ (269), bn Cerîr (14/260) ve Beyhakî (7479).
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baparmak ve yarmdakini göstererek- “u iki parmaktan dolay hesaba çekecek

olursa bizi cezalandrr ve bunda bizlere hakszlk etmi olmazd " buyurdu .

1

f>r V ^

d j^îj j£i OÎ

“Holarna gitmeyen eyleri Allah'a isnâd ederler. En güzel

sonuç kendilerininmi diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç

üphe yok ki onlara cehennem vardr ve onlar oraya en
önde sokulacaklardr." (Nakl Sur. 62)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: 'Holarna gitmeyen eyleri

Allah'a isnâd ederler..."
2 buyruunu açklarken: “Yüce Allah: “Kzlarn benim

olduunu söylersiniz ve onlar size isnâd edildiinde bundan holanmazsnz”

buyurmaktadr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: 'Holarna gitmeyen eyleri

Allah'a isnâd ederler..."3 buyruunu açklarken: “Burada hoa gitmeyen

eyden kast kzlardr” dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: '...En güzel sonuç kendilerininmi diye dilleri de yalan

uyduruyor ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada Kurey kâfirleri

kastedilmektedir. Onlan “Bizim erkek çocuklanmz, Allah’n da kz çocuklan

vardr” derler.

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: '...Dilleri de yalan uyduruyor...'
6 buyruunu açklarken öyle dedi:

1 bn Hibbân (657, 659) ve Ebû Nuaym (8/132). bn Hibbân'm muhakkiki: "Müslim'in

artna göre isnad sahihtir" demitir.
1
Nahl Sur. 62

1 Nahl Sur. 62
4 Nahl Sur. 62
5 bn Cerîr (14/262).
6
Nahl Sur. 62
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“Onlar: "...En güzel sonuç kendilerininmi diye..."
1

konuurlard. Yani erkek

çocuklar bizimdir, derlerdi.”
2

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlar oraya en önde sokulacaklardr"3 buyruunu açklarken: “(Onlar

atete) unutulurlar"' dedi.
4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Onlar oraya en önde sokulacaklardr"5

buyruunu açklarken: “Onlar ebedi olarak atete unutulurlar” dedi.
6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: " ^3
O3Ivü"7 buyruunu açklarken: “Onlar oraya en önde sokulacaktr. Yani

çabucak atee atlacaktr” dedi.
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Onlar oraya en önde

sokulacaklardr"9 buyruunu açklarken: “Onlar çabucak atee atlacaktr"

dedi.

"Hayvanlarda da size ibretler vardr. Dklar ile kan
arasndan, içenlere halis ve içimi kolay sut içiririz."

(Nahl Sur. 66)

bn Merdûye, Yahya b. Abdirrahman b. Ebî Lebîbe’den, o babasndan, o

da dedesinden bildiriyor. Resûlullah Maiiahu aleyhi reeiiem): "Süt, içenin boazndan

'

Nahl Sr. 62
1 Abdurrezzâk (1/357) ve bn Cerîr (14/262).

3 Nahl Sur. 62
4 bn Cerîr (14/264, 265).

5 Nahl Sur. 62
6 bn Cerir (14/264).

7 Nahl Sur. 62
8
Abdurrezzâk (1/357) ve bn Cerîr (14/266).

* Nahl Sur. 62
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kolaylkla geçip gider. Zira Yüce Allah: «Halis ve içimi kolay süt içiririz»'

buyurmaktadr" dedi.

Abdurrezzâk Musannefte ve bn Ebî Hatim, bn Sîrîn'den bildirin bn

Abbâs sut içiyordu. Mutarrif kendisine: “çerken mazmaza etmiyor musun?"

diye sorunca, bn Abbâs: “Ben buna dikkat etmiyorum. Müsamahakâr

olursan sana da müsamahakâr olunur” karln verdi. Baka bîri: “Süt dk
ve kandan çkmaktadr” deyince de: “Yüce Allah: “...çenlere halis ve içimi

kolay süt içiririz
" 2
buyurmaktadr” cevabn verdi .

3

Jjus j ö\ Ujjj ,>.j

ÖjJlÂÂj
p
jjîJ iN

"Hurma aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem
arap, hem de güzel bir nzk edinirsiniz. Elbette bunda

akln kullanan bir toplum için bir ibret vardr." (Nal.l Sur. <>7 )

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvud Nâsih’te, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Hâkim, Beyhakî Sünen’de ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs’a: “Hurma aaçlarnn

meyvelerinden ve üzümlerden hem arap, hem de güzel bir rzk

edinirsiniz..."
4 buyruunun açklamas sorulunca: “arap bu meyvelerin

haram olan, güzel eyler (gdalar) ise helal olandr” dedi .

5

Firyâbî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken: “Haram olan arap ondan (meyvelerden) çkmaktadr. Güzel

rzk ise kuru üzümü, sirkesi, ya üzümü ve faydal olan eyleridir” dedi.

Ebû Dâvud Nâsih’te, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

ibn Abbâs bu âyeti açklarken: “arap radr. Güzel rzk ise kuru üzümdür.

‘ Nahl Sur. 66
1 Nahl Sur. 66
J Abdurrezzâk (686).

4 Nahl Sur. 67
s Abdurrezzâk (1/357), et-Tatiku vt't-Ta'lîk'te (4/237) geçtii üzere Ebû Dâvud, bn

Cerîr (14/275, 278), Nehhâs (sh. 452), Hâkim (2/355, "sahih") ve Beyhakî (8/297).
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Bunu: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii

pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki saadete eresiniz" âyeti neshetti” dedi.

Ebû Dâvud Nâsih'te ve bn Cerîr
1
in bildirdiine göre Ebû Rezîn bu âyeti

açklarken: "Bu âyet, tahrim âyeti inmeden önce nâzil olmutur. Ancak onlar

halen içki içmeye devam ediyordu” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "arap

denilen ey sirke, ra ve bunlara benzer eylerdir. Güzel eyler ise hurma,

kuru üzüm ve bunlara benzer eylerdir
1
' dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Hurma aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem arap, hem

de güzel bir nzk edinirsiniz ..."
2 buyruunu açklarken: "Yüce Allah içkiyle

beraber arholuk veren eyleri de haram kld. Çünkü sarholuk veren her

ey içkiden saylr” dedi. Sonra "...Güzel bir rzk edinirsiniz ..."3 buyruu

hakknda: "Bu sirkeden, kuru üzümden, radan ve buna benzer eylerden

olan helal eylerdir. Allah bunu bildirerek Müslümanlara helal kld” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hurma

aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem arap... edinirsiniz...

"

s

buyruunu açklarken: "nsanlar daha önce içkiyi arap diye adlandrp

içiyordu. Sonra Allah onu haram kld zaman içki diye adlandrd” dedi. Yine

bn Abbâs Habelilerin sirkeyi de arap diye adlandrdklarn söylerdi.

"...Hem de güzel bir rzk edinirsiniz ..."
6 buyruu hakknda ise: "Allah güzel

nzkla, helal olan hurma, kuru üzüm ve helal olup da arholuk vermeyen

eyleri kasdetmektedir” dedi .

7

Firyâbî, bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer'e

arap hakknda sorulunca: "çkinin kendisidir” cevabn verdi .

8

’ bn Cerîr (14/278).

1 Nahl Sur. 67

} Nahl Sur. 67
4 bn Cerîr (14/282) ve Bcyhakî (8/297).

5 Nahl Sur. 67

‘ Nahl Sur. 67
7 bn Cerîr (14/281).
8 bn Ebî eybe (7/488).
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Ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes’ûd:

“arholuk verici her ey içkidir" dedi.’

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'den, Hasan'dan, a’bî ise brâhîm ve Ebû

Rezîn'den bir benzerini bildirir.

2

Abdurrezzâk, bnu'l-Enbârî Mesâhifte ve Nehhâs'n bildirdiine göre

Katâde: "Hurma aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem arap...

edinirsiniz ..."9 buyruunu açklarken: “Bu, Acemlerin içkisidir ve bu edinme

Mâide Sûresi'ndeki yasakla neshedilmitir" dedi .
4

NesâPnin bildirdiine göre Saîd b. Mansûr "arholuk veren ey haram,

güzel nzk ise helal olandrî'dedi .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Hurma

aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem arap... edinirsiniz ..."
6

buyruunu açklarken: “Allah içkiyi haram klmadan önce kendileri için

ondaki nimetlerini zikretmitir" dedi .

7

bnu'l-Enbârî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) ve a'bî:

"Hurma aaçlarnn meyvelerinden ve üzümlerden hem arap...

edinirsiniz ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu edinme de daha sonraki yasakla

neshedilmitir" dediler.
9

Hatîb’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBiiahu aleyhi «seBem):

"Üzümde sizin için baz eyler vardr. Onu yer ve sarholuk vermeyecek bir

ekilde içersiniz. Yine ondan kuru üzüm ve pekmez elde edersiniz

"

buyurdu .

10

’ bn Ebî eybe (20/487) ve bn Cerîr (14/282).
1 bn Ebî eybe (7/487).

3 Nahl Sur. 67
4 Abdurrezzâk (1/357) ve Nehhâs (sh. 542).

s Nesâî, el-Kübra (6789).
6
Nahl Sur. 67

7 bn Cerîr (14/279).

* Nahl Sur. 67
9 Beyhakî (8/297).

Hatîb (1/282).
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"Rabbin, bal ansna öyle vahyetti: «Dalardan, aaçlardan
ve insanlann yaptktan çardaklardan (kovanlardan)

kendine evler edin.» «Sonra meyvelerin hepsinden ye de

Rabbinin sana kolaylatrd yollanna gir.» Onlarn
kannlanndan çeitli renklerde bal çkar. Onda insanlar için

ifa vardr. üphesiz bunda düünen bir toplum için bir

ibret vardr." (Nahl Sur. es. eo)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbin, bal arsna öyle

vahyetti ..."
1 buyruunu açklarken: "Rabbin bal ansna öyle ilham etti,

mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "An çekirgeden daha

küçüktür. Allah’n vahyi ise onun kalbine verdii ilhamdr" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbin, bal

arsna öyle vahyetti ..."
2 buyruunu açklarken: "Rabbin bal ansna ilham

etti, mânâsndadr” dedi .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Rabbin, bal arsna öyle

vahyetti ..."

4

buyruunu açklarken: "Allah ona ilham etti. Ancak elçi olarak

göndermedi" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Rabbin, bal arsna öyle vahyetti..."* buyruunu açklarken: "Ona bütün

1

Nahl Sur. 68
J Nahl Sur. 68

* bn Cerîr (14/286).

4 Nahl Sur. 68
5 Nahl Sur. 68
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meyvelerden yemesini ve Rabbinin kolaylatrm olduu yollara gitmesini

emretti” dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Rabbinin sana kolaylatrd yollarna gir ..."
2 buyruunu

açklarken: “Kendisine zor gelecek hiçbir yol yoktur” dedi .

3

Abdunrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"...Rabbinin sana kolaylatrd yollarna gir ..."
4 buyruunu açklarken:

“Rabbinin sana kolaylatrd yollara itaatkar olarak gir, mânâsndadr”

dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken:

“Zulûl kelimesi sahibi tarafndan çekildii tarafa giden eydir. An sahipleri,

onlar istedii meraya götürür ve anlar onlan takip eder" dedi. Sonra:

“Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattmz görmezler mi? Onlara

sahip olmaktadrlar. Onlar kendilerinin buyruuna verdik; bindikleri de,

etini yedikleri de vardr"6 âyetlerini okudu .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "SUo dîj jli j^Llla
"8 buyruunu

açklarken: “Rabbinin öyle buyurmasndan dolay zelildir” dedi. "...Onlarn

karnlarndan çeitli renklerde bal çkar. Onda insanlar için ifa vardr ..."9

buyruu hakknda: “Onda, balda ifas bulunan bütün arlarn ifas vardr”

dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ fi üçjl Cahili Ç> iji ^
^.liu .ili

”10 buyruunu açklarken: “Burada bal kastedilmektedir” dedi .

11

’ bn Cerîr (14/287).

1 Nahl Sur. 69
1 bn Cerîr (14/287, 288).

4 Nahl Sur. 69
5 Abdurrezzâk (1/357) ve bn Cerîr (14/288).

‘ Yasin Sur. 71, 72
7 bn Cerîr (14/288, 289).

* Nahl Sur. 70
9 Nahl Sur. 69
10
Nahl Sur. 69

" bn Cerî(14/291).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"o-lilJ .ili buyruunu açklarken: “Burada ifa olan bal

kastedilmektedir. Kur'ân'da da ifa vardr" dedi .

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Bal her

hastala kar, Kur'ân ise gönüllerde olan eylere kar ifadr" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim’in, Taberânî ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “ifa veren iki eye, bala ve

Kur’ân’a devam edin" dedi .
4

bn Mâce, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî, uabu'l-mân'da, bnü’s-Sünnî,

Ebû Nuaym ve Hatîb’in, bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre ResûlullahUaiUtehu aleyhi

meltem): "ifa veren iki eye, bala ve Kur'ân'a devam edin" buyurdu .
5

Buhârî ve bn Mâce’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu eleyin meltem): "Üç eyde ifa vardr. Bunlar hacamatçnn (kan almak için)

kesmesi, bir içim bal ve ate dalamasdr. Ancak ben ümmetime dalamay

yasakladm" buyurdu .

6

Ahmed, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildiriyor:

Bir kii Resûlullah’a(saiteiiaiuBieyt,meiiem) gelip: “Yâ Resûlallah! Kardeim ishal oldu"

deyince, Hz. Peygamber (saiiBiiahu deyhi «selleri»): "Ona bal içir" buyurdu. Adam

kardeine bal içirdi ve Resûlullah'a (saMiahu aleyhi veseiiem) gelip: “Ona bal içirdim,

ama ishali daha da artt” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «saiiam): "Git ona bir

daha bal içir" buyurdu. Adam kardeine bal içirdikten sonra tekrar gelip ayn

eyi söyleyince, Hz. Peygamber (saidiehu aleyhi meltem): "Allah doru söyleyendir.

Kardeinin kam ise yalan söylüyor. Git kardeine bal içir" buyurdu. Bunun

üzerine adam bir daha gidip kardeine bal içirince kardei iyileti .

7

1

NahI Sur. 69
1 bn Ebî eybe (10/486) ve bn Cerîr (14/289).

3 bn Ebî eybe (10/485, 486) ve bn Cerîr (14/290).

4 bn Ebî eybe 10/485) ve Taberânî (8910).

5 bn Mâce (3452), Hâkim (4/403, "sahîh"), Beyhakî (2581), Ebû Nuaym (7/133) ve

Hafîb (11/385). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 756).

6
Buhârî (5680, 5681) ve bn Mâce (3491).

1 Ahmed 17/233, 234 (11146), Buhârî (5684, 5716) ve Müslim (2217).
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bn Mâce, bnü’s-Sünnî ve uabu'l-mân’da Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaikahu aiayhi veniim):
"
Ayda üçdefa sabah vakti bal

yalayan kii büyük belalara (hastalklara) maruz kalmaz" buyurdu .

1

Beyhakî uabu'l-mân’öa, Âmir b. Mâlik'ten bildiriyor: Bir kiiyi

anlanmdan dolay bana bir ilaç getirmesi için Resûlullah’a (mMMni «Mi «saM

göndermitim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu eleyhi veseiiem) kendisine gönderdiim kiiyle

bana (küçük) bir tulumla bal gönderdi .

2

Humeyd b. Zencûye'nin, Nâfi'den bildirdiine göre Abdullah b. Ömer, ne

zaman bedeninde bir yer irin tutar veya herhangi bir ekilde yaralanrsa

oraya bal sürerdi. Hatta çbana bile bal sürerdi. Ona: “Çban bal ile mi tedavi

ediyorsun?” dediimizde: “Allah: "...Onda insanlar için ifa vardr..."3

buyurmuyor mu?” karln verdi.

Ahmed ve Nesârnin, Muâviye b. Hudeyc'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): “Eer bir eyde ifa varsa bu haccamn (kan almak için) kesmesi

veya bal içme veya arlar dindiren atele dalamadadr. Ancak ben atele

dalamay sevmem" buyurdu/

bn Ebî eybe, Harem el-Câferî’den bildiriyor Mzraklarla oynamay

öreten Âmir b. Mâlik, kendisinde zuhur eden bir rahatszlndan dolay

birini ilaç getirmesi için Hz. Peygamber'e (saflaliehu aleyhi meltem) göndermiti.

Resûlullah (saitefeta uteyta «sellem) ona küçük bir tulumla bal gönderdi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amn “Mümin kii bal

yapan an gibidir. O temiz olan yer ve temiz bir ey yapar” dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ziihrî: “Hz. Peygamber (saAaOahu aleyhi »esellem)

kanncalan ve anlan öldürmeyi yasaklamtr” dedi .

1

’ îbn Mâce (3450) ve Beyhakî (5930). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen h
Mâce, 754).

’ Beyhakî (5931).

3 Nahl Sur. 69
4 Ahmed 45/229 (27256) ve Nesâl, S. el-Kübra (7603). Müsned’ in muhakkikleri: "Sahih

hadistir
7
' demilerdir.

5 bn Ebî eybe (12/199, 200).

6
îbn Ebî eybe (11/21).
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Taberânî'nin M. el-Evsat 'ta hasen isnâdla Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (utlalUu aleyhi Yiseitem): "Bilâl bal yapan an gibidir. An sabahlad

zaman tatl ve ac olandan yer. Sonra da hepsi tatl olur" buyurdu .

1

Hâkim'in, Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaAahu aleyhi

mailem): "Allah fuhu, çirkin eyleri, komulara kötü davranmay ve akrabalk

ban koparmay sevmez" buyurdu ve öyle devam etti: "Mümin, bal yapan

an gibidir. O konduu zaman tatl yer. Sonra tekrar konduunda eziyet etmez

ve hiç bir eyi krmaz.
"3

Taberânî’nin bildirdiine göre Sehl b. Sa'd: "Hz. Peygamber (saHaRahu aleyhi

veaüam), kanncalan, anlan, çavu (hüdhüd) kuunu ve kurbaalan öldürmeyi

yasaklamtr" dedi .
4

Hatîb'in Târih ’te bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Resûlullah Maftahu aleyh,

maiism) dört hayvan öldürmeyi yasaklad. Bunlar kannca, bal ars, hüdhüd ve

çavu kuudur" dedi .

5

Ebû Ya’ia'nn, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sadaNahu aleyh, mailem):

"Sineklerin ömrü krk gündür. Bal ans dnda bütün sinekler

Cehennemdedir

"

buyurdu .

6

Abdurrezzâk Musannefte Mücâhid vastasyla Ubeyd b. Umeyr ile bn
Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»flatishu aleyhi mailem): "Bal ans dnda
bütün sinekler Cehennemdedir" buyurdu. Ayn zamanda Resûlullah (seüaflato aleyh

veaellem) bal anlann öldürmeyi de yasaklard .

7

1 bn Ebî eybe (9/110), Ahmed 5/192, 294 (3066, 3242), Dârimî (2/88, 89), EbÛ Dâvud

(5267), ve bn Mâce (3224). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâoud. 4387).
1

Taberânî (179). Elbânî, es-Silslelu ’s-Sahiha'da (2002) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

1 Hâkim (1/75, 4/513, "sahih"). Elbânî, es-Silsiktu 's-Sahîha da (2288) hadisin hasen

olduunu söylemitir.
A Taberânî (7528). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (10/331) der ki: "Senedin de zayf

olan Abdu'l-Muheymin b. Abbâs b. Sehl bulunmaktadr."
5 Hatîb (9/120). Elbânî, el-rvâ

1

da (8/142) senedinin zayf olduunu söylemitir.
6 Ebû Ya'la (4231).Muhakkik: "snad hasendir" demitir.
7 Abdurtezzâk (8417, 9415).
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Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'da bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (sBlatbhu aleyhi vesei'em) karncalan, bal arlarn, hüdhüd (çavu) kuunu

öldürmeyi yasaklamtr.'

Hakîm et-Tirmizî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi veseiiefn): "Bal ans dnda bütün sinekler Cehennemdedir" buyurdu .

2

ju: (iiii S jüi jîj\ J\ p ü»j
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"Allah, sizi yaratt, sonra da sizi öldürecektir. Daha önce

bilgili iken hiçbir eyi bilmez hale gelsin diye sizden baz
kimseler ömrün en kötü çana kadar yaatlacak. üphesiz

ki Allah bilgilidir, kudretlidir." (Nahl Sur. 70)

bn Cerir'in bildirdiine göre Hz. Ali: "Hiçbir eyi bilmez hale gelsin diye

sizden baz kimseler ömrün en kötü çana kadar yaatlacak" 3 buyruunu

açklarken: "Burada kötü çadan kast, kiinin yetmi be yana kadar

yaamasdr" dedi .

4

Ebî Hâtim'in, bildirdiine göre Süddî: "Hiçbir eyi bilmez hale gelsin diye

sizden baz kimseler ömrün en kötü çana kadar yaatlacak... s buyruunu

açklarken: “Burada hiçbir eyi bilmezden kast, kiinin bunayp aklnn

bozulmas kastedilmektedir" dedi .

6

Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre krime: "Kur'ân okuyan kii, ömrün en kötü çana kadar

yaatlmaz" dedi ve: "Hiçbir eyi bilmez hale gelsin diye sizden baz

kimseler ömrün en kötü çana kadar yaatlacak"

7

buyruunu okudu .

6

1 Hakîm et-Tirmizî (2/12).

1 Hakîm et-Tirmizî (2/15).

J Nahl Sur. 70
4 bn Cerîr (14/292).

5 Nahl Sur. 70
6
Fethu’l-Bârî'de (7388) geçtii üzere Ebî Hatim.

7 Nahl Sur. 70
8 bn Ebî eybe (10/468).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvûs: “Âlim kii bunamaz” demitir .

1

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdulmelik b. Umeyr: “Akllan salam

kalan (yani bunamayan) kiilerin Kur'ân okuyanlar olduu söylenirdi” dedi .

2

Buhârî ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saHrfohu aleyhi resellem):

"(Allahm!) Cimrilikten, tembellikten, ömrün en kötü anma kadar

yalanmaktan, kabir azabndan, Deccâl'n fitnesinden, dünya ve ahiret

fitnesinden sana snrm" diye dua ederdi .”3

bn Merdûye'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (soiiaiiahu aleyhi

reselien) öyle dua ederdi:
"
Allahm ! itilmeyen duadan, korkmayan kalpten,

fayda vermeyen ilimden, doymak bilmeyen nefisten sana srm. Allahm!

Açlktan sana snrm. Çünkü o, en kötü bir ekilde uyumaktr. Hainlikten

sana snrm. Çünkü o, en kötü bir srdatr. Allahm! Tembellikten,

yallktan, cimrilikten ve korkaklktan sana snrm. Yine ömrün en kötü

anna kadar yalanmaktan, Deccâl'n fitnesinden ve kabir azabndan sana

snrm.

"

bn Merdûye'nin, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saüaJiahu aleyhi resellem): "Allahm! Cimrilikten ve korkaklktan sana snrm.
«Allahm! ömrün en kötü anma kadar yalanmaktan sana snrm.
Dünyann fitnesinden ve kabir azabndan yine sana snrm»"

diye dua

ederdi .

4

bn Merdûye'nin, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

resellem) öyle buyurmutur: "Çocuk bulu çana gelene kadar iledii güzel

eylerin sevab babas veya annesine ular. Kötü bir ey iledii zaman da ne

kendisine, ne de anne babasna bir ey yazlmaz. Bulu çana girdii vakit

yaptklar yazlmaya balar ve kendisiyle beraber olan iki melek onu korumaya

ve iyi iler yapmaya yöneltir. Kii müslüman olarak krk yana geldii zaman

Yüce Allah onu, delilikten, cüzzamdan ve alaca hastalndan olmak üzere üç

beladan korur. Elli yana geldii zaman, Allah sevaplarn kat kat arttrr.

Altm yana geldii zaman, Allah ona kendisine yaklamay sevdirir. Yetmi

1 bn Ebî eybe (14/54).
1 bn Ebî eybe (10/468).

5 Buhâri (4707).

4 Buhâri (6370).
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yana geldii zaman, Allah onu gökyüzündekilere sevdirir. Seksen yama
geldii zaman, iyilikleri yazar ve kötülüklerinden vazgeçer. Doksan yama

geldii zaman, gelmi geçmi bütün günahlarn siler ve kendi ev halkna efaat

etme hakk verir. Allah katnda onun ad: «Yeryüzündeki Allah'n esin» diye

geçer. "Hiçbir eyi bilmez hale gelsin diye sizden baz kimseler..."' ömrün en

kötü anna kadar yaland zaman, Allah kendisine shhatte iken iledii

hayrlarn sevab gibi sevap yazar. ledii kötü eyleri de yazmaz."
1

(î JJ Ui Jjj}\ ^ ^
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"Allah, nzk konusunda kiminizi kiminizden üstün kld.
Üstün klnanlar, nzklann ellerinin altndakilere

vermezler ki rzkta hep eit olsunlar. imdi Allah'n

nimetini mi inkâr ediyorlar?" (Nakl Sur. 71)

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, rzk

konusunda kiminizi kiminizden üstün kld. Üstün klnanlar, rzklarn

ellerinin altndakilere vermezler ki rzkta hep eit olsunlar. imdi Allah'n

nimetini mi inkâr ediyorlar?"3 âyetini açklarken: "Yüce Allah: «Onlar

kölelerini mallarna ve elerine ortak klmazlar. Öyleyse nasl oluyor da

saltanatmda kulumu bana ortak kouyorlar?» buyurmaktadr" dedi .

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: "Bu âyet, Allah'a kar ortak koulan batl ilahlar için bir

misaldir" dedi .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah, rzk konusunda kiminizi kiminizden üstün kld. Üstün

klnanlar, rzklarn ellerinin altndakilere vermezler ki rzkta hep eit

’ Nahl Sur. 70
1 Ahmed 21/12 (13279), Ebû Ya'la (3678, 424^4249,). lk bölümde lafz Ebû

Ya'Ia'nmdr. Müstted’in muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
s Nahl Sur. 71
* bn Cerîr (14/2 93).

5 bn Cerîr (14/294).
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olsunlar. imdi Allah'n nimetini mi inkâr ediyorlar?"
1

âyetini açklarken

öyle dedi: "Bu, Allah'n vermi olduu bir misaldir. Sizden biriniz kölesiyle,

eini ve yatan paylarm ki, Allah'n yaratm olduu eyleri ve kullarndan

baz kiileri ona ortak kouyorsunuz. Eer siz bunu kendi nefsinize kabul

etmiyorsanz Allah bundan beri olmakta daha fazla hak sahibidir. Allah'n

kullanndan hiç kimseyi ve yaratt hiçbir eyi ona ortak komayn ."1

Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasân? bu âyeti açklarken öyle

dedi: Bu âyet Allah'n, ilahlar hakknda vermi olduu bir misaldir. Yüce Allah:

"Nasl oluyor da kullarm bana eit sayyorsunuz? Oysa siz kölelerinizi

kendinize eit saymazsnz. Sizi onlara üstün klan mallannz geri alnacak ve

rzk konusunda onlarla eit olacaksnz" buyurmaktadr.

bn Ebî Hâtim, Haan el-Basrî'den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, Ebû Mûsa

el-E'arî'ye öyle bir mektup yazd: "Dünyadaki nzkna raz ol ve onunla yetin.

Zira Rahmân baz kullarn rzkla birbirinden üstün kld ve herkesi bu ekilde

imtihan etmektedir. Çok nzk verdii kiiyi ükrü nasl eda edecektir diye

imtihan etmektedir. Allah'a ükrü eda etmekte, Allah’n karlksz olarak

vermi olduu nzktan farz klm olduu ekilde bahetmektir."3

^ o*

cA

"Allah, size kendi cinsinizden eler var etti. Elerinizden de
oullar, torunlar verdi ve sizi temiz eylerden nzklandrd.
Öyleyken onlar batla inanyorlar da Allah'n nimetini inkâr

m ediyorlar?" (Nakl sur . 72)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Allah, size kendi cinsinizden eler var etti ..."4 buyruunu

’ Nahl Sur. 71

* Abdurrezzâk (1/358) ve bn Cerîr (14/294, 295).

3 bn Kesir, Tefsir
1de (4/505) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Nahl Sur. 72



90 M Nahl Sûresi ft.

açklarken: "Allah önce Âdem’i (aMmeian) sonra da kendisinden eini yaratt”

dedi .

1

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Buhârî Târih’te, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî,

Hâkim ve Sünen’de Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Oullar ve

torunlar ..."
2 buyruunu çklarken: "Burada kadn taraf akrabalar

kastedilmektedir” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hafede ifadesi

damatlar mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hafede ifadesi

ile çocuklar ve çocuklarn çocuklar kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hafede ifadesi ile oullarn

oullan kastedilmektedir” dedi.

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “l'Jû-s

ifadesini açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada dedenin yardmclan,

çocuklann çocuklar kastedilmektedir” dedi. Nâfi’: "Araplar bu ifadeyi bilir

mi?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. âirin:

“Çocuklarn çocuklar etrafnda belirdi'

Develerin dizginleri ellerine verildi" dediini iitmedin mi?”

7

bn Cerîr, Ebû Hamza’dan bildiriyor: bn Abbâs’a: ifadesinin

mânâs sorulunca: "Sana yardmc olan kii senin hafed* indir. âirin:

“Çocuklann çocuklan etrafnda belirdi

“

1

îbn Cerîr (14/295).
1 Nahl Sur. 72
5 Buhârî (6/154), îbn Cerîr (14/296), Taberânî (9088, 9090, 9092, 9093) Hâkim (2/355,

"sahîh") ve Beyhakî (7/77).

4 bn Cerîr (14/297).

5 bn Cerîr (14/301).
6 Nahl Sur. Tl

1 Nâfi', Mesâil'de (5).

8 Nahl Sur. 72
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Develerin dizginleri ellerine verildi' dediini iitmedin mi?” cevabn verdi.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hafed, erkein

einin kendisinden olmayan çocuklardr” dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ebû Mâlik: “Hafed,yardmclardr” dedi .

3

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “Hafed ifadesi

hizmetçi mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Hafed ifadesi ile çocuklar ve

çocuklarn çocuklan kastedilmektedir. Ailenden ve hizmetçilerden sana

yardmda bulunan kii hafed’indir" dedi .

5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "öyleyken onlar batla

inanyorlar ...*
6 buyruunu açklarken: “Burada kiinin irk komas

kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...öyleyken onlar batla

inanyorlar..."7 buyruunu açklarken: “Burada eytan kastedilmektedir”

dedi. "...Allah'n nimetini inkâr m ediyorlar?*
8 buyruu hakknda ise:

“Burada da nimetten kast, Muhammed'dir ” dedi.

M o*jVlj Üjj$ Jiiii S U M ÛJ & ûjliü
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"Allah' brakp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir

rzk salayamayan ve buna gücü de yetmeyen eylere

' bn Cerîr (14/298).
1 bn Cerîr (14/302, 303).

i bn Cerîr (14/300).

4 bn Cerîr (14/298).

5 bn Cerîr (14/299).
6 Nahl Sur. 72

7 Nahl Sur. 72

• Nahl Sur. 72
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tapyorlar. Artk Allah'a benzetmeler yapmaya kalkmayn.
Çûnkû Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Nakl Sur. 73. 74)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: “Allah' brakp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir

rzk salayamayan... eylere tapyorlar
"

1

buyruunu açklarken: “Burada

Allah'tan baka kendilerine taplan, kendilerine tapanlar için bir mala, bir

faydaya, bir zarara, hayata ve ölüme sahip olmayan putlar kastedilmektedir”

dedi. "Artk Allah'a benzetmeler yapmaya kalkmayn ..."
3 buyruu hakknda

ise: “O, Allah birdir tektir. Allah her eyden müstanidir ve her ey O’na

muhtaçtr. O dourmam ve domamtr. Hiçbir ey O'na denk deildir”

dedi .
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Artk Allah'a benzetmeler yapmaya kalkmayn ..."4 buyruunu açklarken:

“Burada putlar edinmeleri kastedilmektedir. Yüce Allah: “Benden baka

ilahlar edinmeyin. üphesiz ki, benden baka ilah yoktur” buyurmaktdr”

dedi .

5
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"Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan

bir köle ile kendisine verdiimiz güzel nzktan gizli ve açk
olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar

hiç eit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur, fakat onlarn
çou bilmezler." (N«U Sur. 75)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, hiçbir

eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan bir köle... yi misal verir ..."
6

buyruunu açklarken: “Burada kâfir kii kastedilmektedir. Çünkü o, Allah

1

Nahl Sur. 73

* Nahl Sur. 74
3 bn Cerîr (14/305, 306).

4 Nahl Sur. 74
5 bn Cerîr (14/305).

6 Nahl Sur. 75
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yolunda bir nafaka vermeye bile güç yetiremez” dedi. "Kendisine

verdiimiz güzel rzktan gizli ve açk olarak Allah yolunda harcayan

kimseyi misal verir”' buyruu hakknda ise: "Burada nafakayla misal verilmi

ve müminler kastedilmitir" dedi.*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan bir

köle... yi misal verir..."3 buyruunu açklarken: "Bu, Allah’n kâfir hakknda

vermi olduu bir misaldir. Allah ona nzk vermiken onunla hayr ilemez ve

o mal Allah’a itaatte harcamaz" dedi. "Kendisine verdiimiz güzel rzktan

gizli ve açk olarak Allah yolunda harcayan kimse "4 buyruu hakknda ise:

"Burada da Allah'n kendisine helal nzk vermi olduu mümin kii

kastedilmektedir. O bu paray bilerek ve ükrederek Allah yolunda harcar.

Allah da mükâfat olarak böyle bir kiiye daimi ve kalc olarak Cennette nzk

verir. "...Bunlar hiç eit olur mu..."
5 buyruu hakknda: "Hayr, vallahi bunlar

eit olmazlar" dedi .

6

bn Ebî eybe, bn Ceir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan

bir köle ile, kendisine verdiimiz güzel rzktan gizli ve açk olarak Allah

yolunda harcayan kimseyi misal verir
"7 buyruunu ve: "Allah, (öyle) iki

adam da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir... Bu, adaletle emreden ..."
8

buyruunu açklarken: "Bütün bunlar hak olan ilahn misalleridir. Allah'tan

baka edindikleri ilahlar ise batl olan ilahlardr" dedi .

9

bnu’l-Münzir'in, ibn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan bir köle... yi

misal verir ..."
10 buyruunu açklarken: "Burada hiçbir eye sahip olmayan,

1

Nahl Sur. 75
1 bn Cerîr (14/308).

3 Nahl Sur. 75
4 Nahl Sur. 75
5 Nahl Sur. 75
6 bn Cerîr (14/307, 308).

7 Nahl Sur. 75

* Nahl Sur. 76

* bn Cerîr (14/311).
10
Nahl Sur. 75
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kimseye zarar ve fayda salayamayan ilahlar kastedilmektedir” dedi.

"Kendisine verdiimiz güzel rzktan gizli ve açk olarak Allah yolunda

harcayan kimse buyruu hakknda ise: "Burada da maln açk olarak

Allah yolunda harcayan kii kastedilmektedir. Maln hem açk olarak, hem de

gizli olarak harcayan Allah'dr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Allah, hiçbir eye gücü

yetmeyen ve bakasnn mal olan bir köleyi misal verir..."
2 buyruunu

açklarken: “Burada put kastedilmektedir” dedi.

ibn Ebî Hâtim, Rabî' b. Enes'ten bildiriyor: Allah amellere göre misal

vermitir. Hiçbir salih amel yoktur ki, mutlaka güzel bir eyle misal verilmitir.

Hiçbir kötü amel yoktur ki, o da mutlaka kötü bir eyle misal verilmitir.

Doru olan âlimin misali ovayla da arasnda hiçbir eyin eriltmeyecei düz

bir yol gibidir. Kuriân okuyup ta onunla amel eden mümin kulun misali de

öyledir.”

bn Cerir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan

bildiriyor: "Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen ve bakasnn mal olan bir

köle... yi misal verir ..."3 âyeti Kurey'Ii bir kii ile kölesi hakknda nâz!

olmutur. Bu kii maln gizli ve açk olarak harcayan Hiâm b. Amridr. Onun

bu harcamasna engel olmaya çalan kölesi ise Ebu'l-Cevzâ'dr.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Köle efendisinin izni

olmadan karsn boayamaz” dedi ve: "...Hiçbir eye gücü yetmeyen ve

bakasnn mal olan bir köle..." âyetini okudu .
3

Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre ibn Abbâs'a kölenin bir ey
tasadduk edip edemeyecei sorulunca: "Allah, hiçbir eye gücü yetmeyen

’ Nahl Sur. 75
J Nahl Sur. 75
3 Nahl Sur. 75
4 bn Cerir (14/312) ve bn Asâkir (39/218, 219).

s Nahl Sur. 75
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ve bakasnn mal olan bir köle... yi misal verir..."’ âyetini okudu ve: "Bir

ey tasadduk edemez" dedi .

2
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"Allah, u iki kiiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir,

hiçbir ey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür Onu
nereye gönderse bir hayr getiremez. imdi, bu kiiyle,

doru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eit olur

mU?" (Nall Sur. 76)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, u iki

kiiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir ey beceremez ve

efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayr getiremez.

imdi, bu kiiyle, doru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eit olur

mu?"3 âyetini açklarken: "Burada kâfir efendisine sürekli yük olan köle

kastedilmektedir" dedi. "...Adaleti emreden kimse ..."4 buyruu hakknda

ise: "Burada da mümin kastedilmektedir. Bu misalde amellerdedir" dedi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve bn Asâkir, bn

Abbâs’tan bildiriyor: "Allah, u iki kiiyi de misal verir: Onlardan biri

dilsizdir.. ."âyeti iki kii hakknda nazil olmutur. Bunlar Osman b. Affân ve

kâfir olan azatl kölesi Esîd b. Ebi'l-îs'tir. Bu kii slam' sevmezdi. Osman b.

Affân bu kiiye nafaka verir ve maietini salard. Bu köle de Osman b. Affân'

iyilik edip sadaka vermekten nehyetmeye çalrd. Bu âyet ikisi hakknda

nâzil olmutur .

6

1

Nahl Sur. 75
1

Beyhakî (4/194).

3 Nahl Sur. 76
4 Nahl Sur. 76
5 bn Cerîr (14/311, 312).
6 bn Cerîr (14/312) ve bn Asâkir (39/218, 219).



96 jS Nahl Sûresi fi;

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Buhâri Târih’te, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve

Diyâ'nn el-Muhtâre’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Adaleti emreden

kimse..."’ buyruunu açklarken: "Burada Osman b. Affân kastedilmektedir"

dedi.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Bu âyet,

Yüce Allah'n dier ilahlar için vermi olduu bir misaldir. Dilsizden kast ise

dilsiz olup konuamayan puttur" dedi. "...O efendisinin üstüne bir

yüktür ..."3 buyruunu açklarken: "Kendisine (puta) ve kendisine gelenlere

nafaka verilir. Oysa o, kimseye nafaka verip rzklandramaz" dedi. "imdi, bu

kiiyle, doru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eit olur mu?"4

hakknda ise: "Burada adaleti emredenden kast Allah'tr" dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"...Onlardan biri dilsizdir..."buyruunu açklarken: "Dilsizden kast puttur"

dedi. "imdi, bu kiiyle, doru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eit

olur mu?"5 hakknda ise: "Burada adaleti emredenden kast Allah'dr" dedi.
6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jS"

ifadesini açklarken öyle dedi: "Burada çocuklar kastedilmektedir. Bir yere

göçecekleri zaman çocuklan uysal bir deveye bindirirler ve düerier

korkusuyla yanlannda onlar tutacak baz kiiler brakrlard. Bu kendileri için

bir zahmet, bir zorluk ve yüktür. "imdi, bu kiiyle, doru yolda yürüyerek

adaleti emreden kimse eit olur mu?" 7 buyruuyla bu kiilere bakmakla

mükellef olan kii kastedilmektedir.

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: c.1 V uJ"

eklinde okudu.
8

’ Nahl Sur. 76

* bn Sa'd (3/60), bn Ebî eybe (12/45, 46), Buhârî (1/306, 307) ve Diyâ 9/458 (467).

1 Nahl Sur. 76
4 Nahl Sur. 76
5 Nahl Sur. 76
6 Abdurrezzâk (1/359) ve bn Cerîr (14/310).

7 Nahl Sur. 76
8
Taberânî (8678). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid ' de (10/331) der ki: "snadnda zayf oan

Yahya b. Abdilhamîd el-Hmmânî bulunmaktadr."
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"Göklerin ve yerin gayb Allah'a aittir. Kyametin kopmas,
bir göz krpmas gibi veya daha az bir zamandr. üphesiz

Allah, her eye hakkyla gücü yetendir." (Nakl Sur. 77)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Kyamet'in kopmas, bir göz krpmas gibi... az bir zamandr..."'

buyruunu açklarken: "Allah bir eye: «Ol!» dedii zaman o ey bir göz

krpmas kadar çabucak veya daha az bir zamanda oluverir. Kyametin

kopmas da bir göz krpmas veya daha az bir zamandr" dedi.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "^d buyruunu

açklarken: "Yüce Allah bir eyin olmasn istedii zaman bir göz krpmas

kadar hzl veya daha çabuk bir ekilde oluveriri' dedi.

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre ibn Cüreyc: “Kyametin kopmas, bir

göz krpmas gibi veya daha az bir zamandr..."4 buyruunu açklarken:

"Evet, daha yakndr, Kur'ân'daki her eyde ayn ekildedir" dedi. "Onu,

yüzbin veya daha çok kiiye peygamber olarak gönderdik
"5 buyruunu

açklarken: "Evet, daha da çok" dedi.

’ Nah! Sur. 77
1 Abdurrezzâk (1/359) ve bn Cerîr (14/314).

3 Nah] Sur. 77
4 NahJ Sur. 77
5 Saffat Sûr 147



98 JB Nahl SûresiS

^ ûyiiJ Sf ^Lp Ojlai ,>* &\j

by£j£ fite sliVlj jUhVij

“Allah, sizi analarnzn karnndan, siz hiçbir ey bilmez

durumda iken çkard. ükredesiniz diye size kulaklar,

gözler ve kalpler verdi/' (Nakl Sur. 78)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah sizi analarnzn

karnndan çkard ..."
1 buyruunu açklarken: “Allah sizi analarnzn

rahminden çkard, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...ükredesiniz diye size

kulaklar, gözler ve kalpler verdi
" 2 buyruunu açklarken: “Allah bunlar size

ikramda bulunmutur. Nimetlerinden dolay Allah'a ükredin” dedi.

Ahmed, bn Mâce, bn Hibbân, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre Hâlid'in oullar Habbe ve Sevâ, Hz. Peygamber Mallahu aleyhi vesellem) bir

duvar tamir ederken yanna gittiler. Resûlullah (ssUsHahu aleyhi vesellem) onlara:

"Gelin!" buyurunca geldiler ve kendisine yapt ite yardmc oldular. leri

bitirdiklerinde onlara:
"Yaadnz müddetçe rzktan ümidinizi kesmeyin.

üphesiz ki, her doan çocuk annesinden doduu zaman krmz ve giysimiz

olarak doar. Sonra Allah onun rzkn verir" buyurdu .

3

1 Nahl Sur. 78
5 Nahl Sur. 78

3 Ahmed 25/186, 187 (15855, 15856), bn Mâce (4165), bn Hibbân (3242), Taberânî

(3479, 3480, 6610, 6611, 6612). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 910).
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"Gökyüzünde Allah'n emrine boyun eerek uçan kulan
görmüyorlar m? Onlan gökte ancak Allah tutar. üphesiz
bunda inanan bir toplum için ibretler vardr." (NaM Sur. 7»)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: “*iüji ^
buyruunu açklarken:

1

ifadesiyle gökyüzünün içi kastedilmektedir”

dedi .
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: ".UU buyruunu

açklarken: ifadesiyle gökyüzünün içi kastedilmektedir” dedi. "Onlar

gökte ancak Allah tutar..." buyruu hakknda ise: “Allah her halükârda

onlan gökte tutar” dedi.

"Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yapt.

Hayvanlarn derilerinden gerek göç gününüzde, gerek

ikamet gününüzde kolayca tayacanz evler; onlarn

yünlerinden, yapalarndan ve kllarndan bir süreye kadar

yararlanacanz ev eyas ve geçimlikler meydana getirdi."

(Nall Sur. 80)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yapt ..."
6

’ Nahl Sur. 79
1 Nahl Sur. 79
3 bn Cerîr (14/316, 317).

4 Nahl Sur. 79
5 Nahl Sur. 79
6 Nahl Sur. 80
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buyruunu açklarken: “çinde barnacanz evler yapt, mânâsndadr” dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah, size evlerinizi huzur ve

dinlenme yeri yapt ..."
2 buyruunu açklarken: “çinde bannacanz ve

mukîm olacanz evler yapt, mânâsndadr2
' dedi. "Hayvanlarn

derilerinden evler; onlarn yünlerinden, yapalarndan ve kllarndan bir

süreye kadar yararlanacanz ev eyas ve geçimlikler meydana getirdi
" 3

buyruu hakknda ise: “Burada Bedevilerin bineklere yüklenebilir hafif

çadrlar kastedilmektedir. Ayn zamanda Allah, sizin için ölüm anna kadar

yetecek geçimlikler yaratt” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Gerek göç gününüzde,

gerek kamet gününüzde kolayca tayacanz evler..."4 buyruunu

açklarken: “Burada bir saat içinde kurulabilen seyyar evler

kastedilmektedir” dedi. "lijlljV'
5

ifadesi develerin tüyleri, "lijliili"
6

ifadesi

ise koyunlann yünü mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Öl5t"
7
ifadesiyle giyecek ve

ev eyalan kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "6l5l"
8
ifadesini açklarken: “Esâsen

ifadesi mallar mânâsndadr” dedi. £lî^"9 buyruu hakknda ise:

“Burada bir süreye kadar faydalanacanz mallar kastedilmektedir” dedi.
10

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Atâ'dan bildiriyor Kuriân, Araplarn bilgisi

dahilindeki eylerden bahseder bir ekilde indirilmitir. Allah’n:

"...Yünlerinden, yapalanndan... geçimlikler meydana getirdi
"11

buyruunu görmüyor musun? Allah onlara bunlann dnda daha güzel ve

’ bn Cerîr (14/317).
1

Nahl Sur. 80
5 Nahl Sur. 80
4 Nahl Sur. 80
s Nahl Sur. 80
6 Nahl Sur. 80
7 Nahl Sur. 80
8
Nahl Sur. 80

9 Nahl Sur. 80

bn Cerîr (14/318, 319).

” Nahl Sur. 80
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daha büyük nimetler vermise de onlar yanlarnda yün ve yapa bulunan bir

toplumdu. Allah'n: "Allah, yarattklarndan sizin için gölgeler yapt ve

dalarda da sizin için barnaklar var etti...'” buyruunu görmüyor musun?

Allah onlara ovalarda daha güzel ve daha büyük nimetler vermise de onlar

dalarda yaayan bir toplumdur. Allah'n: "Sizi scaktan koruyacak elbiseler

ve savata sizi koruyacak zrhlar verdi
" 2 buyruunu görmüyor musun? Fakat

souktan koruyan elbiseler daha çok ve daha büyüktür. Onlar scak bölgelere

alan bir topluluktur. Allah’n: "Oradaki dalardan dolu indirir
"3 buyruunu

görmüyor musun? Onlar buna anyordu. Hâlbuki Allah onlara daha çok ve

daha büyük olan kar indirmitir. Fakat onlar bunu bilmezler.

4

Abdurrezzâk, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"

Jf
5 buyruu belli bir süre mânâsndadr" dedi .

6

1 Nah! Sur. 81
1 Nahl Sur. 81

5 Nahl Sur. 81
4 bn Cerîr (14/323).

s Nahl Sur. 80
6 Abdurrezzâk (1/359) ve bn Cerîr (14/320).
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"Allah, yarattklanndan sizin için gölgeler yapt ve

dalarda da sizin için barnaklar var etti. Sizi scaktan
koruyacak elbiseler ve savata sizi koruyacak zrhlar verdi.

Böylece Allah, möslüman olasnz diye üzerinizde olan

nimetini tamamlyor. Ey Muhammedi Eer yüz çevirirlerse,

artk sana düen açk bir tebliden ibarettir. Onlar, Allah'n

nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onlarn çou
kâfirlerdir." (Nahl Sur. 81-83)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Allah, yarattklarndan sizin için gölgeler yapt ve dalarda

da sizin için barnaklar var etti. Sizi scaktan koruyacak elbiseler ve savata

sizi koruyacak zrhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasnz diye

üzerinizde olan nimetini tamamlyor"1 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Allah kendilerine aaçlardan ve baka eylerden gölgelikler, oturmalan için

maaralar, giyinmeleri için pamuktan, ketenden ve yünden elbiseler, savata

korunmak için zrhlar yaratmtr. Bu sebeple de bu sûre Niam Sûresi olarak

da isimlendirilir.”
2

bn EbîHâtim'in Kisâî vastasyla bildirdiine göre Hamza, A'me, Ebû Bekr

ve Âsim bu âyeti: “û>^ ffiJ
”3 eklinde “oÂ-L” babndan, (Te) harfini ötreli

okumulardr.

Ebû Ubeyd, bn Cerir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Sizi scaktan koruyacak elbiseler ve savata sizi koruyacak

zrhlar verdi ..."4 buyruunu açklarken: “Burada elbiseler, zrhlar ve silahlar

1

Nahl Sur. 81

J bn Cerîr (14/320, 322).

3 Nahl Sur. 81

4 Nahl Sur. 81
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kastedilmektedir. Böylece Allah, müslüman olasnz diye üzerinizde olan

nimetini tamamlyor, yani burada yaralanmalardan korunma kastediliyor. bn

Abbâs bu âyeti: eklinde (te) ve (lâm) harfini nasb ederek

okumutur.

1

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildiriyor: Bir bedevi gelip Hz. Peygamber'e

(sallallahu aleyhi vesellerr) SOrdu. ReSÛlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah, SZe evlerinizi huzur

ve dinlenme yeri yapt ..."
2
buyurunca, bedevi: "Evet" dedi. Resûlullah (sallallahu

aleyhi veseM: "Hayvanlarn derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet

gününüzde kolayca tayacanz evler... getirdi" 3 buyurunca, bedevi:

"Evet” dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) okudukça bedevi de hep: “Evet”

dedi. Ancak: "Böylece Allah, müslüman olasnz diye üzerinizde olan

nimetini tamamlyor"

4

buyruuna gelince bedevi srtn dönüp gitti. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Onlar, Allah'n nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler.

Onlarn çou kâfirlerdir
"3

âyetini indirdi .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlar, Allah'n nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler..."7

buyruunu açklarken: "Burada evler, hayvanlar, nzklandnldklar baka

eyler, zrhlar ve elbiseler kastedilmektedir. Kurey kâfirleri bunlar bilip inkar

ederek: "Bunlar bizim atalanmznd ve bize miras olarak kalmtr” derler.

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr bu âyeti açklarken: "Onlar

Allah'n kendilerini yarattn, kendilerine verilenleri Allah'n verdiini

bilmektedir. Allah ta kendilerine nimetlerini bildirmitir. Sonradan inkâr

etmeleri küfretmeleridir" dedi .
9

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Avn b. Abdillah: "Onlar, Allah'n nimetini bilirler, sonra da inkâr

1 bn Kesîr, Tefsir'de (4/510) geçtii üzere Ebû Ubeyd ve bn Cerîr (14/322).
1 Nahl Sur. 80
5 Nahl Sur. 80
4 Nahl Sur. 81

5 Nahl Sur. 83
6 bn Kesîr, Tefsîr'de (4/510) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
7 Nahl Sur. 83
8 bn Cerîr (14/325,326).

9 bn Cerîr (14/326).
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ederler..."

1

buyruunu açklarken: “Onlarn inkar etmesi, kiinin: «Eer filan

kii olmasayd bama filan filan gelirdi. Eer filan kii olmasayd filan filan

eyi kazanrdm» demesidir” dedi.
1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Süddî: "Onlar, Allah'n nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler..."*

buyruunu açklarken: “Burada nimetten kast Muhammed'dir " dedi, ibn Ebî

Hâtim’in lafz ise: “Bu âyet Ebû Cehil ve Ahnes’in sözü hakknda nâzil

olmutur. Ahnes Ebû Cehil'e, Muhammed'i UaHaiiahu aleyhi «seleni) sorunca, Ebû

Cehil: “O peygamberdir” cevabn verdi” eklindedir.
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"Kyamet günü her ümmetten bir ahit getiririz; inkar

edenlere itiraz için izin de verilmez, onlarn özürleri de
dinlenmez. O zalimler, azab gördükleri zaman artk
onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de

verilmez. Allah'a ortak koanlar, ortaklarn gördüklerinde

diyecekler ki: «Rabbimiz! Bunlar, seni brakp kendilerine

tapm olduumuz ortaklanmzdr.» Kotuktan ortaklar da
onlara: «Siz elbette yalanclarsnz» diye laf atacaklar. Onlar

o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurduktan eyler de onlan

yüzüstü brakp kaybolur." (N.kl Sur. 84-87)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Kyamet günü her ümmetten bir ahit getiririz ..."
4

1

Nahl Sur. 83
1 bn Cerîr (14/326).

5 Nahl Sur. 83
4 Nahl Sur. 84
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buyruunu açklarken öyle dedi: “Ümmetin ahidi Rablerinin emirlerini

tebli eden Peygamberidir. Yüce Allah: "Seni de hepsinin üzerine ahit

olarak getireceiz ...'
1

buyurmaktadr. Bize nakledildiine göre Hz.

Peygamber bu âyeti okuduu zaman gözlerinden yalar boalrd .

1

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "O zalimler, azab

gördükleri zaman artk onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet

de verilmez
"3 âyetini açklarken: “Bu âyet, Allah'n: «Bu, onlarn

konuamayacaklar gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan

etsinler»4 buyurmu olduu âyetler gibidir" dedi.

Ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

'Kotuklar ortaklar da onlara: «Siz elbette yalanclarsnz» diye laf

atacaklar
"5 buyruunu açklarken: “(Kyamet gününde) putlar kendileriyle

konuacaktr" dedi .

6

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "^LUl jijj il jj

buyruunu açklarken: “Onlar o gün Allah'a teslim olurlar, mânâsndadri'

dedi.

Ibn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: ' il Jj

pî-i"8 buyruunu açklarken: “Onlar o gün zelil bir ekilde Allah'a teslim

olurlar, mânâsndadri' dedi .
9

’ Nahl Sur. 89
1 bn Cerîr (14/327, 328), Buhârî (4582, 5049, 5050, 5055, 5056) ve Müslim (800).

J Nahl Sur. 85
* Mürselât Sur. 35, 36
s Nahl Sur. 86
5 bn Cerîr (14/329).

7 Nahl Sur. 87
8 Nahl Sur. 87
9 bn Cerîr (14/330).
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"nkâr eden ve insanlar Allah'n yolundan alkoyanlarn,

yapmakta olduktan bozgunculuklanna karlk azaplannm
üstüne azap ekleriz." (N«JJ Sur. ss)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Sald b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Seri,

Ebû Ya'la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakî'nin el-Ba's ve't-Nuûr'da bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"...Azaplarnn üstüne azap ekleriz
"1 buyruunu açklarken: “Onlarn

azaplarna uzun hurma aaçlar gibi dileri (kskaçlar) olan akrepler ekleriz,

mânâsndadr" dedi .

2

bn Merdûye ve Tâli t-Telhîs’te Hatîb, Berâ'dan bildiriyor: Hz.

Peygamber’e (aiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Azaplarnn üstüne azap ekleriz
"3 buyruu

sorulunca: "Onlarn azabna kendilerini Cehennemde sokacak uzun hurma

aaçlan gibi dilen olan akrepler ekleriz, mânâsndadr

"

buyurdu .

4

Hennâd'n bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Onlarn azabna Cehennemdeki

engerek ylanlarnn sokmalarn ekleriz, mânâsndadr" dedi .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

“Cehennem ahalisi Cehennemin scandan korktuu zaman az ate olan

yere kaçar. Onlar cehenneme atldklar zaman kendilerini siyah katrlar gibi

olan akrepler ve Horasan develeri (nin boynu) gibi olan engerek ylanlar

sokmaya balar. Onlarn azaplanna azap eklemek te ite bu ekildedir."

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ubeyd b. Umeyriden bildiriyor: Cehennemde

öyle kuyular vardr ki, içinde Horasan develeri gibi iri ylanlar, katrlar gibi

• Jl /

IjStf Ui c-AikJl UIJ» pLttj

' Nahl Sur. 88
J Abdurrezzâk (1/362), bn Ebî eybe (13/158), Hennâd (260), Ebû Ya'la (2659), bn

Cerîr (14/330, 331), Taberânî (9104, 9105), Hâkim (2/355, 356, 4/593, 594, “sahih'’) ve

Beyhakî (615).

J Nahl Sur. 88
4 Hatîb (2/523). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
5 Hennâd (261).
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akrepler bulunmaktadr. Cehennemlikler bir ey ümid ederek o kuyulara veya

sahillere geldii zaman, bu ylanlar ve akrepler yerlerinden ayrlp onlara

doru çkarlar. Onlar dudaklarndan ve derilerinden yakalayp sokarlar.

Bunun üzerine onlann etleri soyulup ayaklarna düer ve cehenneme doru

kaçarlar. Bunlar da arkalanndan giderler ve cehennemin scakln
hissettikleri zaman geri dönerek deliklerine girerler.”'

bn Ebî eybe ve Hennâd, Mücâhid'den aynsn bildirir.
2

bn Cerîr, Abdullah b. Amridan bildiriyor: “Cehennemim öyle sahilleri

vardr ki, orada boyunlan Horasan develerinin boynu gibi iri olan ylanlar ve

akrepler bulunmaktadr.”3

bn Ebî Hâtim, A'me vastasyla Mâlik b. el-Hâris'ten bildiriyor: Kii

Cehenneme atld zaman dümeye balar. Cehennemin kaplanndan bir

kapya ulat zaman kendisine: "Yerinde dur ki, sana ikramda bulunulsun”

denilir. Ona bir bardak karaylanlarn ve akreplerin zehrinden içirilir. Bunun

üzerine derisi, kllan, sinirleri ve damadan birbirinden aynlr.

Ebû Ya’la, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Azaplarnn üstüne azap ekleriz
"4 buyruunu açklarken: “Allah onlarn

üzerine ateten be nehir döker. Onlara bu nehirlerin bir ksmyla gece, bir

ksmyla da gündüz azap veriri' dedi.5

bn Merdûye'nin, Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiailehu aleyhi

vesellem): "Onlarn azaplanna azap eklemek, Ar'n altndan üzerlerine ateten be

nehrin dökülmesi eklindedir. Üç nehir gece, iki nehirde gündüz üzerlerine

dökülür. Allah'n : «Azaplarnn üstüne azap ekleriz»
6 buyruu da bu

anlamdadr" buyurdu.

bn Merdûye, Mücâhid'den bildiriyor: bn Abbâs: "Cehennemin geniliini

biliyor musun?” diye sordu. Ben: "Hayr, bilmiyorum” deyince: "Kiinin kulak

1 bn Cerîr (14/331, 332).
1 bn Ebî eybe (13/164) ve Hennâd (259).

3 bn Cerîr (14/332).

4 Nah! Sur. 88
5 Ebû Ya' la (2660).

6 Nahl Sur. 88
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memesi ve omuzu arasndaki mesafe, içinde irinden ve kandan vadiler

bulunan yetmi yllk bir mesafe kadardr" dedi. Kendisine: "Nehirler mi?"

dediimde: "Hayr, vadiler" karln verdi.

^Ji\ ji^ îî Jsr ^ vLü

jsd oiid dLU djy
o

"Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir ahit
göndereceimiz, seni de onlarn üzerine bir ahit olarak

getireceimiz günü düün. Sana bu kitab; her ey için bir

açklama, doru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve

müslümanlar için bir müjde olarak indirdik." (Nal! Sur. 8»)

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: Yüce Allah, bu

kitapta hereyin bir açklamasn yapmtr. Ancak bizim ilmimiz açklanan

eylere de yetmemektedir" dedi ve: "Sana bu kitab; her ey için bir

açklama, doru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için

bir müjde olarak indirdik
" 1 buyruunu okudu.*

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevâid olara*,

Fedâilu'l-Kur'ân’da bnu’d-Durays, es-Salât ’te Muhammed b. Nasr, Taberân?

ve uabu'l-mân'da Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "lim isteyen

kii Kuriân' okusun. Zira onda önceki nesillerin ve sonraki nesillerin ilmi

vardr" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kuriân' iir okur gibi

okumayn ve bozuk hurma serer gibi sermeyin. Onun her artc yerinde

durun ve onunla kalpleri ürpertin" dedi .

4

' Nahl Sur. 89
1 bn Cerir (14/334).

3 bn Ebî eybe (10/485, 14/94), Abdullah b. Ahmed (sh. 157), Taberârû (8664- 8666) ve

Beyhakî (1960).

4 bn Ebî eybe (10/525).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Bu Kuriân, Allah'n

ziyafetidir. Kim ona girerse emin olur" dedi.’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Bu kalpler bir kaptr.

Onlan Kur'ân'la doldurun ve baka eylerle doldurmayn" demitir.

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sana bu kitab;

her ey için bir açklama, doru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve

müslümanlar için bir müjde olarak indirdik
"3 buyruunu açklarken:

“Burada kendilerine emredilen ve yasaklanan eyler kastedilmektedir" dedi.*

bn Ebî Hâtim 'in bildirdiine göre Evzaî: "Sana bu kitab; her ey için bir

açklama, doru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için

bir müjde olarak indirdik
" 5 buyruunu açklarken: “Burada sünnet

kastedilmektedir" dedi.

L^i & jfrü & .1=4j jjuiie i b\

"üphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay, yaknlara yardm
etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve azgnl da

yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor/'

(Naili Sur. 90)

Ahmed, Osman b. Ebi'l-Âs'tan bildiriyor: Ben Resûlullah'n [uJiaDahu aleyhi meiiem)

yannda oturmaktaydm. Hz. Peygamber (sbIIbiisHu aleyhi veseiiam) gözlerini diktikten

sonra: "Cibril bana geldi ve: «üphesiz Allah, adaleti, iyilikyapmay, yaknlara

yardm etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve azgnl da yasaklar. O,

' bn Ebî eybe (10/484).
J bn Ebî eybe /1 0/483, 484).

3 Nahl Sur. 89
4 bn Cerir (14/334).

5 Nahl Sur. 89
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düünüp tutasnz diye size öüt veriyor»' âyetini bu sûrede buraya koymam

emretti" buyurdu .

3

Ahmed, el-Edeb'de Buhârî, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, bn

Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. vesellem) evin avlusunda oturmuken

Osman b. Maz’ûn geldi ve yanna oturdu. O konuurken Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) gözlerini semaya dikti ve bir müddet gökyüzüne bakt. Sonra baklarn

sa tarafna yere indirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem), Osman b. Maz’ûn'un

yanndan yerde gözlerini diktii yere meyletti. Sonra kendisine denilen eyi

anlyorum der gibi ban sallamaya balad. Bu bittikten sonra tekrar ilk

olduu gibi (Cibril) kaybolana kadar gözlerini semaya dikti. Tekrar Osman b.

Maz’ûn’un yanna gelince, Osman bu durumu Resûlullah'a (saiiaiiBhu aleyhi vesellem)

sordu. Bunun üzerine Resûlullah (saliaiiahuaieyhveseliem):
"
Cibril bana geldi" buyurdu.

Osman: “Sana ne dedi?" diye sorunca: "üphesiz Allah, adaleti, iyilik

yapmay, yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve azgnl
da yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor

" 3 dedi" buyurdu.

Osman: "te o zaman iman kalbime indi ve Muhammed'i (niiaibhu aleyhi vesellem)

sevdim" dedi .

4

Bâverdî, bnu's-Seken, bn Mende ve Ma'rifetu's-Sahâbe’de Ebû Nuaym,

Abdulmelik b. Umeyriden bildiriyor: Resûlullah'n (sailaHehu aleyhi vesellem) peygamber

olduu Eksem b. Sayfî’ye haber verilince, Hz. Peygamber'in (sallellshu aleyhi vesellem)

yanna gitmek istedi. Ancak kavmi buna engel oldu. Bunun üzerine Eksem iki

kiiyi Resûlullah’a (saiiaHahu aleyhi vesellem) gönderdi. Bunlar: "Biz Eksem’in elçileriyiz.

O senin kim olduunu ve ne üzere geldiini soruyor” dediler. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu Beyti vesellem): "Ben Abdullah'n olu Muhammed'im. Ben Allah'n kulu ve

Peygamberiyim" buyurdu ve: "üphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay,

yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve azgnl da

yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor
"5 âyetini okudu. Bu

dediini bize tekrar et" dediler. Resûlullah (nfaihfo aleyh vmHem), onlar bunu

' Nahl Sur. 90

* Ahmed 39/441 (17918). Muhakkik: "Leys'ir ve ehr b. Haveb'in zayf olmasndan

dolay isnad zayftr" demitir.

J Nahl Sur. 90
4 Ahmed 5/8187 (2919), Buhârî (893) ve Taberânî (8322, 10646). snad zayftr. (Elbâni,

Daif el-Edebi’l-Müfred 142).

5 Nahl Sur. 90
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ezberleyene kadar tekrar etti. Sonra bu iki kii Eksem'in yanna gidip durumu

haber verdiler. Eksem bu âyeti iittii zaman: “Onun güzel ahlâk emredip

kötü eylerden nehyettiini görüyorum. Siz bu konuda ba olun ve kuyruk

olmayn, ilk olun ve sonuncu olmayn" dedi.'

el-Umevî MeâzVde bu hadisi rivayet etti ve unu ekledi: “Eksem bineine

binerek Hz. Peygamber'e (saMMu aleyhi veseiiem) doru yola çkt ve yolda öldü.

"Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm

gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet

eder"
2
âyetinin onun hakknda indii söylenirdi ."3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta

bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay,

yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve azgnl da

yasaklar O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor
"4 buyruunu

açklarken: “Allah, kendisinden baka ilah olmadna ehadet ederek farzlar

eda etmeyi, akrabalk bandan dolay akrabaya Allah'n emrettii ekilde

haklann vermeyi, zinadan, irkten, kibirden ve zulmekmekten nehyetmeyi

emrederek bize öüt vermektedir" dedi .

5

Saîd b. Mansûr, Buhârî Edeb’de, Muhammed b. Nasr es-Salü?ta, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve uabu’l-mân'öa Beyhakî,

bn Mes’ûd'dan bildiriyor: Allah’n Kitab'ndaki en yüce âyet: "Allah, O'ndan

baka tanr olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an

yaratklarn gözetip durandr. Göklerde olan ve yerde olan ancak

O'nundur. O'nun izni olmadan katnda efaat edecek kimdir? Onlarn

ilediklerini ve ileyeceklerini bilir, dilediinden baka ilminden hiçbir eyi

kavrayamazlar. Hükümranl gökleri ve yeri kaplamtr, onlarn

gözetilmesi O'na ar gelmez. O yücedir, büyüktür"6 âyetidir.

' el-sâbe'de (1/210) geçtii üzere Bâverd ve bnu's-Seken, Üsdu'l-âbe’de (1/134)

geçtii üzere bn Mende ve Ebu Nuaym 1/309 (1063).

’ Nisa Sur. 100

3 el-sâbe'de (1/210) geçtii üzere el-Umevî.
4 Nahl Sur. 90
5 bn Cerîr (14/335, 336) ve Beyhakl, muhtasar olarak (206).

6 Bakara Sur. 255
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Hayr ve er konusunda en toplayc âyet ise: "üphesiz Allah, adaleti,

iyilik yapmay, yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl, fenalk ve

azgnl da yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor
" 1

âyetidir.

Allah'n Kitab'nda teslimiyeti en fazla vurgulayan âyeti ise: "Allah, kendisine

kar gelmekten saknan kimseye kurtulu yolu salar, ona beklemedii

yerden rzk verir. Allah'a güvenen kimseye O yeter. Allah, buyruunu

yerine getirendir. Allah her ey için bir ölçü var etmitir"
1
âyetleridir.

Yine Allah'n Kitab'ndaki en ümit verici âyet ise: "De ki: "Ey kendilerine

kötülük edip ar giden kullanm! Allah'n rahmetinden umudunuzu

kesmeyin. Dorusu Allah günahlarn hepsini balar. Çünkü O,

balayandr, merhametlidir
"3 âyetidir.

4

Beyhakî'nin uabu'l-mân’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz

Allah, adaleti, iyilik yapmay, yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl,

fenalk ve azgnl da yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt
veriyor

"5
âyetini okuyup: "Allah size bütün iyilikleri ve kötülükleri tek bir

âyette toplad. Vallahi adalet ve iyilik, Allah'a itaat olan hereyi içine ald.

Hayâszlk ve azgnlk ta Allah'a masiyet olan hereyi içine ald" dedi .

6

Buhârî Târih'te Kelbî vastasyla babasndan bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib

sohbet eden bir topluluun yanna vard ve: "Siz neyi konumaktasnz?” diye

sordu. Onlar "Güzel ahlâktan bahsetmekteyiz" dediler. Bunun üzerine Aii:

"Yüce Allah'n Kitab’ndaki: «üphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay,

yaknlara yardm etmeyi emreder...»
7
âyeti size yetmiyor mu? Adalet insafl

olmak, iyilik ise ihsanda bulunmaktr. Bundan baka ne kald ki?” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz Allah,

adaleti, iyilik yapmay, yaknlara yardm etmeyi emreder; hayâszl,

fenalk ve azgnl da yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt

’ Nah] Sur. 90
1

Talak Sur. 2,3

3 Zümer Sur. 53
4 bn Hibbân (489), bn Cerîr (14/337, 20/226, 227, 23/48), Taberânî (8658), Hâkin

(2/356, ''sahih") ve Beyhak (140).

5 Nah! Sur. 90
6 Beyhakî (140).

7 Nah! Sur. 90
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veriyor*’ âyetini açklarken: “Cahiliye ahalisinin onunla amel edip ta'zim

ederek korktuklar ne kadar güzel ahlâk varsa, mutlaka Allah onu

emretmitir. Yine onlann birbirlerini aypladktan kötü eyleri de mutlaka

Allah yasaklamtr. Daha da ileri giderek kötü ahlâk ve kötü sözleri de

yasaklamtr" dedi.

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor Ömer b.

Abdilazîz beni çanp: “Bana adaleti vasfet” dedi. Ona: “Aferin büyük bir

meseleyi sordun. nsanlarn küçüklerine baba büyüklerine de oul ol. Kendi

yatlanna ve kadnlara karde ol. nsanlan suçlanna ve gövdelerine göre

cezalandr. Hiç kimseye de gazabndan dolay bir krbaç bile vurma. Yoksa o

zaman haddi aanlardan olursun” dedim.

bn Ebî Hâtim’in, a'bî’den bildirdiine göre sa b. Meryem: “ylik demek,

sana kötülük edenlere iyilik yapmak demektir. yilik sana iyilik edenlere iyilik

etmek deildir” demitir.

Mj JJû öLâ\l jJa£J Vj 1*1l i\y}\j

ojLis u fa m öj i

"Antlama yaptnz zaman, Allah'a kar verdiiniz sözü

yerine getirin. Allah' kendinize kefil klarak pekitirdikten

sonra yeminlerinizi bozmayn. üphesiz Allah, yaptklarnz
blr." (Nahl Sur. 9l)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mezîde b. Câbir: "Antlama

yaptnz zaman, Allah'a kar verdiiniz sözü yerine getirin ..."

1

buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu âyet Hz. Peygamber’e Maifahu aiayhî vesaiiam)

biat etme hakknda nâzil olmutur. Müslüman olan kii slam üzeri biat

ederdi. Bu sebeple Yüce Allah: "Antlama yaptnz zaman, Allah'a kar
verdiiniz sözü yerine getirin. Allah' kendinize kefil klarak pekitirdikten

sonra yeminlerinizi bozmayn ..." 3 buyurmaktadr. Muhammed’in (»iallahu aleyhi

1 Nahl Sur. 90
J Nahl Sur. 91

J Nahl Sur. 91
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vBMetn) ve ashâbnn azlna kar müriklerin çokluu slam üzere ettiiniz

biati bozmaya sebep olmasn .’' 1

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Allah' kendinize kefil klarak pekitirdikten sonra yeminlerinizi

bozmayn ..."
2 buyruunu açklarken: “Yeminlerinizi Allah' kefil göstererek

salamlatrdktan sonra bozmaynz, mânâsndadr" dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Allah' kendinize kefil klarak pekitirdikten sonra yeminlerinizi

bozmayn ...*4 buyruunu açklarken: "Salamlatrp kuvvetlendirdiiniz

yeminlerinizi bozmayn, mânâsndadr" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Allah' kendinize

kefil klarak pekitirdikten sonra yeminlerinizi bozmayn ..."
6 buyruunu

açklarken: “Allah' ahit tutarak salamlatnp güçlendirdiiniz yeminlerinizi

bozmayn, mânâsndadr" dedi

Süo üji^5 lî&t ;jî ^ i
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’ bn Cerir (14/338, 339).

1

Nahl Sur. 91

3 bn Cerîr (14/339).

4 Nahl Sur. 91

5 bn Cerir (14/340).

6 Nahl Sur. 91
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"Bir topluluk dier bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur

diye yeminlerinizi aranzda bir hile ve fesat sebebi yaparak,

ipliini iyice eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan

kadn gibi olmayn. Allah, bununla sizi ancak imtihan eder.

Hakknda ayrla dütüünüz eyleri kyamet günü size

elbette açklayacaktr. Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet
yapard. Fakat O, dilediini saptrr, dilediini de doru

yola iletir. Yapmakta olduunuz eylerden mutlaka sorguya

çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranzda hile ve fesat sebebi

yapmayn. Sonra salamca bastktan sonra ayak(Iannz)

kayar da Allah yolundan sapmanz sebebiyle kötü azab
tadarsnz. (Âhirette de) sizin için büyük bir azap vardr.

Allah'a verdiiniz sözü az bir karla deimeyin. Eer
bilirseniz, üphesiz Allah katnda olan sizin için daha

hayrldr. Sizin yannzdaki tükenir, Allah katnda olan ise

kalndr. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklannn en

güzeliyle mükâfatlarn vereceiz." (Nahl Sur. 92-96)

bn Ebî Hâtim, Ebû Bekr b. Hafs'tan bildiriyor: Suayra el-Esediyye sürekli kl

ve liften iplik eiren deli bir kadnd. "Bir topluluk dier bir topluluktan daha

(güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranzda bir hile ve fesat sebebi

yaparak, ipliini iyice eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn

gibi olmayn. Allah, bununla sizi ancak imtihan eder. Hakknda ayrla

dütüünüz eyleri kyamet günü size elbette açklayacaktr"' âyeti nazil

oldu (ve bu kadn misal verildi).

bn Merdûye, Atâ b. Ebî Rebâh vastasyla bildiriyor: bn Abbâs bana: “Ey

Atâ! Sana Cennet ehlinden bir kadn göstereyim mi?" dedi ve Habe’li sarn

bir kadn gösterdi. Sonra öyle devam etti: “Bu kadn, Resûlullah’a (sallellahu Heyh

veseiiem) gidip: “Bende bu ölüm"- yani delilik- vardr. Allah'a dua et de beni

iyiletirsin" dedi. Hz. Peygamber CsaiiaHahu aleyh; veseiiem):
"Eer istersen dua ederim ve

Allah seni iyiletirir. stersen sabredip ecrini Allah'tan beklersin. Bunun

karlnda da sana Cennet vardr

"

buyurdu. Bunun üzerine kadn sabr ve

Cenneti seçti. Bu deli kadn Suayretü'l-Esedî’dir. O, sürekli kl ve liften iplik

eiren deli bir kadnd. "Bir topluluk dier bir topluluktan daha (güçlü ve)

Nahl Sur. 92
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çoktur diye yeminlerinizi aranzda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipliini

iyice eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn gibi olmayn.

Allah, bununla sizi ancak imtihan eder. Hakknda aynla dütüünüz

eyleri kyamet günü size elbette açklayacaktr"
1

âyeti nâzil oldu (ve bu

kadn misal verildi).
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr: "...pliini iyice eirip

büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn gibi olmayn ..."3 buyruunu

açklarken: "Bu, Mekke'de ipini eirdikten sonra geri bozan aptal bir

kadndr" dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...ipliini iyice

eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn gibi olmayn ..

"

5

buyruunu açklarken: "Mekke'de, Mekke'nin delisi diye adlandrlm bir

kadn vard. O ipini eirir ve bitirdikten sonra geri bozard" dedi .

6

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...pliini iyice eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn gibi

olmayn ..." 7 buyruunu açklarken: "Kadn ipini kendisi için iyice eirdikten

sonra geri çözüp bozdu” dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi. “Eer bir kadnn ipini iyice

eirdikten sonra geri bozduunu görseniz: «Bu ne kadar ahmak biri»

dersiniz. Bu, ahdini bozanlar için Allah'n vermi olduu bir misaldir.

"Yeminlerinizi aranzda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipliini iyice eirip

büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadn gibi olmayn ..."9 buyruu

hakknda ise: “Burada hainlik ve ahde vefaszlk kastedilmitir” dedi .

10

’ Nahl Sur. 92
2
Buhârî (5652) ve Müslim (2576).

3 Nahl Sur. 92

< bn Cerîr (14/342)

5 Nahl Sur. 92
6 bn Cerîr (14/342) ve TalDc'te (4/237) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 Nahl Sur. 92
8 bn Cerîr (14/343).

9 Nahl Sur. 92
10 bn Cerîr (14/342,343).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"ili ^ jjl (jb 4 frST
1 buyruunu açklarken: "Bir topluluk dier bir

topluluktan daha (güçlü ve) çoktur, mânâsndadr" dedi.
2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bir

topluluk dier bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur..." buyruunu

açklarken öyle dedi: “Önceleri insanlar, aralarnda ahidler yapard. Ahid

yaptktan sonra kendileriyle ahid yaptklan topluluklardan sayca daha fazla

ve daha güçlüsünü gördükleri zaman önceki ahidlerini bozarak sayca daha

çok ve daha güçlü olan toplulukla ahid (anlama) yaparlard. Ancak bundan

nehyolundular."3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Bir topluluk dier bir

topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranzda bir hile ve

fesat sebebi yaparak, ipliini iyice eirip büktükten sonra (tekrar) çözüp

bozan kadn gibi olmayn. Allah, bununla sizi ancak imtihan eder.

Hakknda ayrla dütüünüz eyleri kyamet günü size elbette

açklayacaktr. Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapard. Fakat O,

dilediini saptrr, dilediini de doru yola iletir. Yapmakta olduunuz

eylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranzda hile ve

fesat sebebi yapmayn. Sonra salamca bastktan sonra ayak(larnz) kayar

da Allah yolundan sapmanz sebebiyle kötü azab tadarsnz. (Ahirette de)

sizin için büyük bir azap vardr. Allah'a verdiiniz sözü az bir karla
deimeyin. Eer bilirseniz, üphesiz Allah katnda olan sizin için daha

hayrldr. Sizin yannzdaki tükenir, Allah katnda olan ise kalcdr. Elbette

sabredenlere, yapmakta olduklarnn en güzeliyle mükâfatlarn

vereceiz"
4

âyetlerini açlarken öyle dedi:

“Ahidlerinizi bozmakta ipini tam olarak eirip te tekrar bozan kadn gibi

olmayn. Ahid yaptnz topluluktan sayca daha fazlasn gördüünüz

zaman, ahid yaptnz toplumla ahdi bozmak için hile ve dalavere yapmayn.

Allah sizi çoklukla imtihan eder. Allah dileseydi Müslümanlan ve mürikleri

tek din üzeri bir millet olarak slam’da toplard. Ancak Allah dilediini saptrp

’ Nahl Sur. 92
1 bn Cerîr (14/345).

5 bn Cerîr (14/345).

< Nahl Sur. 92-96
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mürik eder, dilediini de hidayete erdirip Müslüman klar. Yaptklarnzdan

dolay kyamet gününde hesaba çekileceksiniz. Sonra Yüce Allah ahdi

bozanlar için baka bir misal verdi ve: “Ahdini bozan kii, doru yola girip te

aya kayan adam gibi dinde kayar" buyurdu. Allah için verdiiniz ahitleri

basit dünyalklar için satmayn. Zira bunun hesabn vereceksiniz. Allah

katndaki sevaplar sizin için pein olarak ödenecek eylerden ve yannzdaki

fani mallardan daha hayrldr. Allah katndaki yani âhiretteki sevaplarnz ise

sürekli olarak kalcdr. Allah, (kyamet gününde) dünyada iken kendisinin

emirlerine uyanlar mükâfatlandracak ve günahlarn balayacaktr."

Saîd b. Mansûr ve Taberânî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: “Ne düünüyorsun/

Sence ... nedir?”den saknnz. Sizden öncekiler: “Ne düünüyorsun/ Sence

... nedir?” ile helak oldular. Hiçbir eyi dier bir eyle kyaslamayn. "Sonra

salamca bastktan sonra ayak(larnz) kayar..."’ size bilmediiniz bir ey

sorulduu zaman: “Bilmiyorum” deyin. Bu da ilmin üçte biridir.

2

y.yyy^ j& & uju j*p &
-* ** 4

\y\S U

“Erkek veya kadn, kim mü min olarak iyi i ilerse, elbette

ona ho bir hayat yaatacaz ve onlann mükâfatlann
yapmakta olduklarnn en güzeli ile vereceiz/' (Nahl Sur. 97)

Abdurrezzâk, Firyâbt, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs’a: "Erkek veya kadn, kim mü'min

olarak iyi i ilerse, elbette ona ho bir hayat yaatacaz ve onlarn

mükâfatlarn yapmakta olduklarnn en güzeli ile vereceiz"3 âyetinin

açklamas sorulunca öyle dedi: “Ho bir hayat, dünya hayatndaki helal

rzktr. Bu ekilde kii Rabbine kavuursa Rabbi onu iledii amelden daha

güzel bir ekilde mükâfatlandrr.”4

1

Nahl Sur. 94
1 Taberânî (8550).

5 Nahl Sur. 97
4 Abdurrezzâk (1/360) vc bn Cerîr (14/350, 351, 355, 356).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Ona ho bir hayat

yaatacaz ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada helal yiyen, helal içen ve

helal giyinen kii kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ho bir hayat ..."3

buyruunu açklarken: “Burada helal kazanç ve salih amel kastedilmektedir"

dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ho bir hayat ..."4 buyruunu açklarken: “Burada mutluluk

kastedilmektedir" dedi .
5

el-Askarî'nin el-EmsâVde bildirdiine göre Hz. Ali: "...Ona ho bir hayat

yaatacaz...”
6 buyruunu açklarken: “Burada kanaat kastedilmektedir"

dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-

mân 'da deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona ho bir hayat

yaatacaz...”7 buyruunu açklarken: “Burada kanaat kastedilmektedir.

Resûlullah (»iMUu ekibi «udbn): «Allahm! Bana vermi olduun rzkla beni

kanaatkar ve bu rzk da bana bereketli kl. Giden her eyimin yerine de bana

daha hayrl olanm ver» diye dua ederdi" dedi .

8

Vekî' el-Curur1da ve bnu'n-Neccâr'n bildirdiine göre Muhammed b.

Ka'b el-Kurazî: "...Ona ho bir hayat yaatacaz ..."9 buyruunu açklarken:

“Burada kanaat kastedilmektedir" dedi.

’ NahI Sur. 97
1 bn Cerîr (14/351, 352).

5 NahI Sur. 97
4 NahI Sur. 97
5 bn Cerîr (14/353).
6 NahI Sur. 97
7 NahI Sur. 97

* Hâkim (1/510, 2/356, "sahîh")ve bn Huzeyme, Sahîf' te (2728). Elbânî: "snad

zayftr" demitir.

’ Nah] Sur. 97
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Taberânî M. el-Evsat’ta ve VekTnin, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resulullah (»iaiiahu aiyhi vw#iam):
"
Kanaat, tükenmeyen bir mal ve hazine gibidir"

buyurmutur.

1

bn Asâkiriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ona ho bir hayat

yaatacaz...'
3 buyruunu açklarken: “Ona öyle bir kanaat veririz ki tadn

kalbinde hissederi' dedi .
3

Ahmed, Müslim, Tirmizî ve bn Mâce'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah Msiiahu aleyhi vesellem):
"
slam'a hidayet edilip geçimi kendine yetecek kadar

klnan ve buna Allah tarafndan kani klnan kii kurtulua ermitir
"

buyurdu .

4

Tirmizî ve Nesâî’nin, Fadâla b. Ubeyd'den bildirdiine göre Resûlullah

(eaiBiahu aleyh, «sanem):
"
slam’a hidayet edilip geçimi kendine yelecek kadar klnan ve

buna kani olan kii kurtulua ermitir" buyurdu .

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): “...Ho bir hayat ..."
6 buyruunu açklarken:

"Muhakkak ki hayat hiç kimseye Cennetten baka bir yerde ho olmaz”

dedi .

7

el-Askarî'nin el-EmsâVde bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "...Ona ho bir

hayat yaatacaz..."
8 buyruunu açklarken: “Orada kimseye muhtaç

olmayacak, mânâsndadri' dedi.

’ Taberânî (6922). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (10/256) der ki: "snadnda metruk

olan Hâlid b. smail el-Mahzûmî bulunmaktadr."
1 Nahl Sur. 97

9 bn Asâkir (34/323).

4 Ahmed 11/134 (6572), Müslim (1054), Tirmizî (2348) ve bn Mâce (4138).

5 Tirmizî (2349) ve Tuhfetu'l-Erâfta 8/261 (11033) geçtii üzere Nesâî. Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1915).
6 Nahl Sur. 97
7 bn Cerîr (14/353).

* Nahl Sur. 97
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^r‘)\ jlkJI j, 4>L *Lilî ÖÎJI ojî I#

"Kur'ân okuduun zaman, kovulmu eytandan Allah'a

sn/' (Nahl Sur. 98)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Kur'ân

okuduun zaman, kovulmu eytandan Allah'a sn" 1 buyruunu

açklarken: “Bu, Allah'n kullann yönlendirmi olduu bir delildir" dedi .

1

Abdunrezzâk, Musannefte ve Ibnu'l-Münzir, Atâ'dan bildiriyor stiâze

etmek her namazda ve baka okumalarda vaciptir. Çünkü Allah: "Kur'ân

okuduun zaman, kovulmu eytandan Allah'asn"3 buyurmaktadr"

dedi/

bn Ebî eybe ve Beyhakî Sünen’de Cübeyr b. Mut'im'den bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiisiiahu aleyhi veseiM namaza balad zaman tekbir getirdi ve:

"Kovulmu eytann errinden Allah'a snrm" dedi.s

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Kovulmu eytann

errinden Allah'a snrm" eklinde istiaze ederdi .

6

Ebû Dâvud ve Beyhakî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Resûiullah (saiiaiiahu aleyhi meltem)

gece namazna kalkt zaman tekbirden sonra: "Allahm! Seni hatnd ile

tebih ve eksikliklerden tenzih ederim. smin mübarek azametin yücedir ve

senden baka ilah yoktur

"

eklinde okur ve:
"Kovulmu eytann errinden, her

eyi iiten ve bilen Allah'a snrm " derdi .

7

Ebû Dâvud ve Beyhakî, fk olay konusunda Hz. Âie'den öyle bildirir:

Resûiullah (saiiaU^u aleyhi meiiam) oturdu ve yüzünü açarak:
"Kovulmu eytann

errinden, her eyi iiten ve bilen Allah'a snrm. «Dorusu uydurulmu bir

yalanla gelenler, içinizden bir zümredir. Bunu kendiniz için kötü sanmayn.

’ Nahl Sur. 98
1 bn Cerir (14/357).

* Nahl Sur. 98
4 Abdurrezzâk (2574).

5 bn Ebî eybe (1/238) ve Beyhakî (2/35).
6 bn Ebî eybe (1/237).

7 Ebû Dâvud (775) ve Beyhakî (2/35, 36). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 701).
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O, sizin için hayrl olmutur. O kimselerden her birine kazand günaha

karlk ceza vardr. En büyük azab da içlerinden elebalk yapanndr»''1

dedi.
2

^ikL; ujj *üjisjü +j Jlpj jS\ jiJJi J* jiku u^ q
öjSjrJ* aj ^ Jt&j üjljZ yiJl^

“Gerçek u ki; eytann, inanan ve yalnz Rablerine tevekkül

eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. eytann
hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak

koanlar üzerindedir/’ (Nakl Sur. 99. 100)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî: "Gerçek u
ki; eytann, inanan ve yalnz Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde

bir hâkimiyeti yoktur"

3

âyetini açklarken: "eytann böylesi kiileri

affedilmeyecek bir günaha götürme hâkimiyeti yoktur" dedi/

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "eytann hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a

ortak koanlar üzerindedir
"5

âyetini açklarken: "eytann hâkimiyeti, onu

dost edinip âlemlerin Rabbi ile eit klanlar üzerindedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "eytann

hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koanlar

üzerindedir
"7

âyetini açklarken: “eytann hâkimiyeti, onu dost edinip

Allah'a kar günah ileyenler üzerindedir" dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî* b. Enes bu âyet

hakknda öyle dedi: "Allah’n düman blis'e ekavet ar geldii zaman:

1 Nahl Sur. 98
1 Ebû Dâvud (785) ve Beyhakî (2/43). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 167).

3 Nah) Sur. 99
4 bn Cerîr (14/358, 359).

5 Nahl Sur. 100
6 bn Cerîr (14/360).

7 Nahl Sur. 100

“bn Cerîr (14/359).
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“Senin izzetine yemin olsun ki ben, onlarn hepsini muhakkak azdrrm.

Ancak içlerinden ihlasa erdirilmi kullarn müstesna '’1

dedi. Bu ihlasl

kiilerin üzerinde eytann hiç bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti

kendisiyle dost olanlar ve amellerinde kendisini ortak edenlerin

üzerindedir."
2

* * p p *

j; jji ds\ Jj-j u, ülj jiî L;T lîil i]j

“Biz bir âyeti deitirip yerine baka bir âyet getirdiimiz

zaman -ki Allah, neyi indirmekte olduunu gayet iyi bilir-

onlar Peygamber'e, «Sen ancak uyduruyorsun» derler Hayr,
onlarn çou bilmezler." (N«U Sur. 10i)

Nâsih’te Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Hâkim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Biz bir Âyeti deitirip yerine baka bir âyet getirdiimiz

zaman ..."3 buyruu ile: "Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete uratldktan

sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin

yanndadr ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Abdullah b. Sa’d b. Ebî

erh, Resûlullah'n (sdisiiahu aleyhi «eseflen) vahiy katibiydi. eytan onun ayan
kaydrd ve kâfirlere iltihak etti. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseflen) Fetih gününde

onun öldürülmesini emretti. Osman, Resûlullah'tan (sailallahu aleyhi «eseflen) bu kiiye

eman verilmesini istedi ve Hz. Peygamber (amal aleyhi «eseflen) bu kiiye eman

verdi ."5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "âjî a lijjj buyruunu açklarken: “Bir âyeti kaldnp

yerine baka bir âyet indirdiimiz zaman mânâsndadr" dedi .

7

’ Sad Sur. 82, 83
2 bn Cerir (14/359).

} Nahi Sur. 101

4 NahISur.110
5 Hâkim (2/356, 357, "sahih").

6
Nahl Sur. 101

7 bn Cerir (14/363).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Biz bir âyeti deitirip yerine baka

bir âyet getirdiimiz zaman..."’ buyruu: "Herhangi bir âyetin hükmünü

yürürlükten kaldrr veya unutturursak..."
2 buyruu gibidir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Biz bir âyeti deitirip yerine

baka bir âyet getirdiimiz zaman ..."4 buyruunu açklarken: “Bu âyet

nesheden ve neshedilen âyetlerdendir. Zira bir âyeti neshettiimiz zaman

yerine bakasn getiririz mânâsndadr” dedi. Oradakiler: “Sana ne oluyo r
ki

önce öyle öyle dedin ve imdi baka bir ey diyorsun? Sen yalancnn

birisin” dediler. O: “Yüce Allah: «Allah, neyi indirmekte olduunu gayet iyi

bilir»
5 buyurmaktadr” dedi.

ûü >L iiLi idj öjjk$ (ilii IJ

’o^&M üij

“Andolsun ki biz onlarn, «Kur'ân' ona bir insan öretiyor»

dediklerini biliyoruz. ma ettikleri kimsenin dili yabanadr.
Bu Kur'ân ise gayet açk bir Arapça'dr." (N«kl Sur. 103)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye zayf bir senedle bn Abbâs'tan

bildiriyor. Resûlullah (oiuun bW» «mtan) Mekke'de, Bel'âm adnda Araplarcan

olmayan demirci birine slam' öretiyordu. Mürikler, Resûlullah'n (saiiaiiahu ..leyh

«sillem) bu kiinin yanna girip çktn görüyordu. Bunun üzerine: "Bel'âm,

Muhammed'e Kur'ân' öretiyor” dediklerinde Yüce Allah: “Andolsun ki biz

onlarn, «Kur'ân' ona bir insan öretiyor» dediklerini biliyoruz. ma
ettikleri kimsenin dili yabancdr. Bu Kuriân ise gayet açk bir Arapça'dr"

6

âyetini indirdi.

Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân’da bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kur'ân' ona bir insan öretiyor
"7 buyruunu açklarken öyle dedi:

’ Nahl Sur. 101
1

Bakara Sur. 106
5 bn Cerîr (14/363).

« Nahl Sur. 101

5 Nahl Sur. 101
s Nahl Sur. 103
7 Nahl Sur. 103
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Mürikler: "Tevrat ve ncîl’i bilen Abd bnu'l-Hadramî, Muhammed'e Kuriân’

öretiyor" deyince, Yüce Allah: "Andolsun ki biz onlarn, «Kuriân' ona bir

insan öretiyor» dediklerini biliyoruz. ma ettikleri kimsenin dili

yabancdr. Bu Kuriân ise gayet açk bir Arapça'dr
"1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr, krime'den bildiriyon Hz. Peygamber (saiiailahu aleyhi vmiiem), Muîre

oullarndan Yaîa isminde Arap olmayan bir köleyi okutuyordu. te o

zaman Yüce Allah: "Andolsun ki biz onlarn, «Kuriân' ona bir insan

öretiyor" dediklerini biliyoruz. ma ettikleri kimsenin dili yabancdr. Bu

Kurîân ise gayet açk bir Arapça'dr"3 âyetini indirdi .

4

Âdem b. Ebî yâs, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Abdullah b. Müslim el-Hadramî'den bildiriyon

Bizim, Aynu't-Temr’den, Yesâr ve Cebr adl iki kölemiz vard. Bunlar

Mekke'de klç yapar ve ncîl okurlard. Çou zaman onlar ncîl’i okurken Hz.

Peygamber (salisilata aleyhi veseiiem) yanlarndan geçmi ve durup onlar dinlemitir.

Mürikler “Muhammed onlardan Kur’ân’ örenmektedir" deyince, Yüce

Allah: "ma ettikleri kimsenin dili yabancdr. Bu Kurîân ise gayet açk bir

Arapça'dr"5 âyetini indirdi .

6

Âdem b. Ebî yâs, bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

Beyhakfnin, uabu'l-mât’da bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun ki biz

onlarn, «Kurîân' ona bir insan öretiyor» dediklerini biliyoruz..."
7

buyruunu öyle açklamtr: Kurey'liler: "Tevrat ve ncîl’i bilen Abd bnu’l-

Hadramî, Muhammed'e Kuriân' öretiyor" deyince, Yüce Allah: "Andolsun

ki biz onlarn, «Kuriân' ona bir insan öretiyor» dediklerini biliyoruz. ma
ettikleri kimsenin dili yabancdr..."

8
âyetini indirdi. Abd bnu’l-Hadramî ise

1 Nahl Sur. 103

* Hâkim (2/357, "sahih") ve Beyhakî (137).

3 Nahl Sur. 103
4 bn Cerir (14/365).

5 Nahl Sur. 103
6 Âdem, Tefsîru Mücâhid (sh. 425, 426), el-sâbe'de (1/453) geçtii üzere Abd b.

Humeyd, bn Cerîr (14/367), el-sâbe'de (1/453) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

(138).

7 Nahl Sur. 103
8 Nahl Sur. 103
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Rumca konumaktadr. Oysa: "Bu Kur'ân ise gayet açk bir Arapça'dr"

1

dedi .

1

Ibn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor. Kurey'liler: “bnu'l-Hadramî’nin

kölesi Muhammed’e Kuriân' öretiyor" diyorlard. Ona Mikyas da derlerdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu

âyeti açklarken öyle dedi: Kureyliler: “Selmân el-Fârisî, Muhammed’e

Kuriân' öretiyor1
’ derdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "ma ettikleri kimsenin

dili yabancdr..."3 âyetini indirdi .
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bn ihâb vastasyla Saîd b. el-Müseyyeb’den

bildiriyor Allah'n Kitâb’nda: "...Kurîân' ona bir insan öretiyor..."5 diyen

kii Resûlullah'n (saiiaiiahu mallan) vahiy katibiydi. Resûlullah CsaiiBiiahu aieyti nsaiiem) ona

âyetlerin sonunu: “{Lii veya: yjs.” eklinde veya buna benzer bir

ekilde okuyor ve Resûlullah (sahiiahu aleyhi yenilen) kendi iine bakarken o okunan

vahyi yazyordu. Bir de emin olmak için, Resûlullah’a (saUiahu Jayfo mailem): “Yâ

Resûlallah!: “jLi- Si>"ve: eklinde midir?" diye sorard. Resûlullah

(sailallahu aleyhi mailem) : "Sen nasl yazdysan öyledir" buyururdu. Bu kii fitne çkanp:

“Muhammed bana okuduu zaman ben istediim gibi yazyordum” dedi.

te Saîd b. el-Müseyyeb’in bana yedi kraat üzere diye bahsettii husus

budur.

6

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildiriyor Mekke ahalisi Resûlullah’a (niiaiiahu aleyhi

mailem) eziyet ettii zaman, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Hadramî oullannn bir

kölesinin evine girdi. Bu köleye Ebu'l-Yusr denilirdi. Bu kii Tevrat ve ncîl'i

okuyan Hristiyan bir kii idi. Resûlullah (seiiaJiahu aleyhi meiiem) (Tevrat ve ncîl'den)

ona sordu, o da cevaplad. Mürikler bu durumu görünce: “Ebu’l-Yusr ona

Kuriân' öretiyor" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Bu Kur'ân ise

1

Nahl Sur. 103
1 Âdem, Tefsîru Mücâhid (sh. 426), bn Cerîr (14/365) ve Beyhakî (136).

J Nahl Sur. 103
4 bn Cerîr (14/368).

s Nahl Sur. 103

‘ bn Cerîr (14/369).
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gayet açk bir Arapça'dr
"

1

buyurdu. Halbuki Ebu'l-Yusr'un dili Arapça

deildi.
1

ildjîj 411 oû 0ji.>; S/ jiJJl Ç.J&I U|

"Yalan, ancak Allah'n âyetlerine inanmayanlar uydurur,

te onlar, yalanclarn ta kendileridir/' (Nakl Sup. 105)

bn Ebî Hâtim, Muâviye b. Sâlih'ten bildiriyor: Ebû Umâme’nin yannda

yalanclktan sözedilince: "Allahm! Bizi affet. Siz Allah’n: "Yalan, ancak

Allah'n âyetlerine inanmayanlar uydurur. te onlar, yalanclarn ta

kendileridir»9 buyurduunu iitmiyor musunuz?" dedi.

Harâitî Mesâviu'l-Ahlâk1
ta ve ibn Asâkiriin, Târih'te Abdullah b. Cerâd'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber'e(uBaia»»j8iByti«s»ion): "Mümin kii zina eder mi?"

diye sorduumda: "Bu olabilir" buyurdu. "Mümin kii hrszlk eder mi?" diye

sorduumda: "Bu da olabilir" buyurdu. "Mümin kii yalan söyler mi?” diye

sorduumda: "Hayr" buyurdu ve: "Yalan, ancak Allah'n âyetlerine

inanmayanlar uydurur. te onlar, yalanclarn ta kendileridir" 4
âyetini

okudu. 5

Hatîb Târih’te Abdullah b. Cerâd’den bildiriyor: Ebu'd-Derdâ: "Yâ

Resûlallah! Mümin kii yalan söyler mi?" diye sorunca, Resûlullah Maiiahu Bleyhi

mailem): "Konutuunda yalan söyleyen kii, Allah'a ve âhiret gününe iman etmi

deildir" buyurdu.
6

bn Merdûye, Muâz b. Cebel'den bildirir Hz. Peygamber (uMahu aiaytu vmHam):

"Sizin için en fazla korktuum üç ey vardr. lki, Allah bir kiiye Kur'ân'

örenmeyi nasip ettikten sonra bu kii Kur’ânn güzelliini içinde hisseder,

slam hrkasn giydikten ve Allah kendisine diledii kadar bir eyler verdikten

sonra klcn çekip komusunu öldürür ve onu küfürle itham eder" buyurdu.

1

Nahl Sur. 103
1
el-sâbe 'de (1/328) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* Nahl Sur. 105
4 Nahl Sur. 105
5 Harâitîn (132) ve bn Asâkir (27/241, 242). Mesâuu 'l-Ahlâk'

m

muhakkiki:

zayftr" demitir.
6
Hatîb (6/272).

'isnad
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Ashâb: “Yâ Resûlallah! küfrü isnâd eden mi, yoksa kendisine küfür isnâd

edilen mi küfre daha yakndr?" diye sorunca Allah Resulü (uWWu aM< vesdie-n):

"Küfrü isnâd eden kii küfre daha yakndr" karln verip öyle devam etti:

"
kincisi, Allah sizden önceki bir zamanda bir halifeye bir sulta vermiti, tu

kii: «Bana itaat eden kii Allah'a itaat etmi gibidir, bana kar asi olan da

Allah'a asi olmu gibidir» dedi. K apaçk yalan söylemitir; zira Allah hiçbir

halifenin sevgisini kendi sevgisinden daha üstün tutmu deildir. Üçüncüsü ile

konuurken yalan konuan kiidir. Bu da bir yalan söyledii zaman bu yala n

daha büyük bir yalanla destekler. te bu kii Deccâl’e ular ve ona tâbi olur."'

* fJ* ejâi. ji çJâ ;i> jüdij c>i

il

f
jâit 6^. N âl ûij iyi\ J* bilil îuül jiîîl

(U c/J\ iUjî

ûj (U * jj^-uJl jt* iy>-^
f
jr V * o_^iliil

«ilSj o| \j^j>

j

jaU- p u 4»

“Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç r

inandktan sonra Allah' inkâr eden ve böylece gösünü
küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir

azap vardr. Bu r onlann dünya hayatn sevip âhirete tercih

etmelerinden ve Allah'n kâfirler topluluunu asla doru
yola iletmeyeceindendir. te onlar, Allah'n; kalplerini,

kulaklarn ve gözlerini mühürledii kimselerdir. te onlar

gafillerin ta kendileridir. Hiç üphesiz onlar, âhirette ziyana

urayanlarn da ta kendileridir. Sonra üphesiz ki Rabbin,

eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda

cihad edip sabreden kimselerin yanndadr. üphesiz
Rabbin bundan sonra da çok balayandr, çok merhamet

edendir.'' (N«U Sur. oe- o)

bn Ebî Asm, Sünen (43) ve Taberânî (20/88 (169).
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Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildiriyor:

Resûlullah (sallaHdu aloyhi »esaiiem), Medine'ye hicret etmek istedii zaman ashâbna:

"Benden aynim. Kendisinde kuvvet olan kii gecenin sonuna kalsn. Kuvveti

olmayan kii de gecenin banda yola çksn. Eer Medine'ye ulap yerletiimi

iitirseniz ardmdan siz de gelin " buyurdu. Müezzin Bilâl, Habbâb, Ammâr ve

müslüman olmu Kurey'li bir cariye Mekke'de sabahlad. Ebû Cehil ve

mürikler bunlan yakaladlar. Bilâl'n küfretmesini istediler, ancak Bilâl bunu

kabul etmedi. Bunun üzerine demirden bir zrh günee koyup sttktan

sonra onu Bilâl'a giydirmeye baladlar. Zrh Bilâl'a giydirdikleri zaman, Bilâl:

"(Allah) birdir, birdir" diyordu. Habbâb’ da dikenlerin üzerinde sürümeye

baladlar. Ammâr ise takiyye yaparak onlann holanna gidecek bir ey
söyledi. Cariyeyi ise Ebû Cehil dört diree balad ve ölene kadar mzran
edeb yerine sokup durdu. Sonra Bilâl’, Habbâb’ ve Ammâr' braktlar. Onlar

da Resûlullah'n (saiiaiiBhu aieyti vBsaiiem) yanna gittiler ve olanlan haber verdiler.

Ammâr'n (ölüm korkusuyla) söyledii anna gitmiti. Resûlullah (saiiailahu aleyhi

«nitem) kendisine:
"
Bunu dediin zaman kalbin nasld ? Dediin houna gitmi

miydi?" diye sorunca, Ammâr "Hayr" karln verdi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç ..."
1

âyetini

indirdi.

Abdunrezzâk, bn Sa'd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, Delâil'âe Beyhakî

ve bn Asâkir, Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr vastasyla babasndan

bildiriyor Mürikler, Ammâr b. Yâsir’i brakmyordu. Ancak Hz. Peygamber'e

MaMu aleyhi «niiem) sövüp onlann ilahlan hakknda güzel eyler söyleyince

braktlar. Ammâr, Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi «saiiem) gelince: "Bu geliinin

arkasnda ne vardr?" diye sordu. Ammâr: "Kötü eyler vardr. Sana

sövmedikçe ve onlarn ilahlann övmedikçe beni brakmadlar" dedi.

Resûlullah (salallahu aleyh «teiiem):
l,Bunlan söylediin zaman kalbin nasld?" diye

sorunca, Ammâr "manda mutmaindi" dedi. Resûlullah usn^ishu steyh rasdiem):

“Eer bu bir daha olacak olursa ayn eyleri tekrar söyle" buyurdu. Bunun

üzerine: "Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç..."
2
âyeti

nâzil oldu. Bu kii Ammâr b. Yâsir'dir. "nandktan sonra Allah' nkâr eden

’ Nahl Sur. 106
J Nahl Sur. 106
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ve böylece gösünü küfre açan ..."
1 buyruunda kastedilen kii de Abdullah

b. Ebî Serh'tir.

1

bn Sa'd, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi

mailem), Ammârî alarken görmütü. Onun gözyalarn silerek: "Kâfirler seni

alp suya batrdlar ve sen unu unu dedin. Eer bunu bir daha yapacak

olurlarsa onlara ayn eyleri tekrar söyle” buyurdu .

3

bn Sa'd’n bildirdiine göre Ebu Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b.

Yâsin "Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç ..."4 buyruunu

açklarken: "Bu kii Ammâr b. Yâslr’dir” dedi. "nandktan sonra Allah' inkâr

eden ve böylece gösünü küfre açan ..."5 buyruu hakknda ise: “Bu kii

Abdullah b. Ebî Serh'tir” dedi .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Asâkirîin bildirdiine göre

Ebû Mâlik: "Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç ..."
7

buyruunu açklarken: “Bu âyet, Ammâr b. Yâsir hakknda nazil olmutur”

dedi .

8

bn Ebî eybe ve bn Asâkirîin bildirdiine göre Hakem: "Kalbi imanla

dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç..."9 buyruunu açklarken: "Bu âyet

Ammâr hakknda nâzil olmutur” dedi .

10

ibn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: Abdullah b. Ebî erh Müslüman olduktan

sonra mürted oldu ve müriklere iltihak etti. Bu kii Ammârî, Cebr Abd b. el-

Hadramî’yi veya bn Abdid-Dârî ihbar etti. Mürikler bu kiileri alm ve

’ Nahl Sur. 106
1 Abdurrczzâk (1/360), bn Sa'd (3/249), bn Cerîr (14/374, 375), Fethu'l-Bân'de

(12/312) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/357, "sahih), Beyhakî (8/208, 209) ve bn
Asâkir 43/373, 374).

> bn Sa'd (3/249).

4 Nahl Sur. 106
5 Nahl Sur. 106
6 bn Sa'd (3/349, 350).

7 Nahl Sur. 106
8 bn Ebî eybe 12/121), bn Cerîr (14/375) ve bn Asâkir (34/375).

9 Nahl Sur. 106
10 bn Ebî eybe 12/121 ve bn Asâkir (43/375).
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küfrettirene kadar ikence etmiti. Bu olaydan sonra da: "Kalbi imanla dolu

olduu hâlde zorlanan kimse hariç. âyeti nâzil oldu .

2

Müsedded Müsned’de, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, Ebu'l-Mutevekkil

en-Nâcî'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi «uIImi), Ammâr b. Yâsir'i su

getirmesi için bir krbayla müriklerin kuyusuna göndermiti. Kuyulann

etrafnda üç saf, suyu korumaktayd. Mürikler onu yakalad ve küfür içeren

sözler konumasn istedi. Bunun üzerine Ammâr b. Yâsir hakknda: "Kalbi

imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç..."3 âyeti nâzil oldu .

4

bn Cerîr ve bn Asâkir, Katâde’den bildiriyor Bize nakledildiine göre:

"Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç..."
5 âyeti Ammâr b.

Yâsir hakknda nâzil olmutur. Muîre oullar onu yakalayp kuyuya

batrdlar ve Muhammed’i inkâr et" dediler. çinden bunu istemiyorken

dediklerini yapt. te o zaman bu âyet nâzil oldu .

6

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Sîrin'den bildiriyor: "Zorlanan kimse

hariç..."

7

âyeti Ayya b. Ebî Rabîa hakknda nâzil olmutur.”

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den

bildiriyor: Bu âyet Mekke ahalisinden iman eden baz kiiler hakknda nâzil

olmutur. Medine'deki baz sahabeler kendilerine: "Hicret edin, eer hicret

etmezseniz sizi kendimizden saymayz" diye bir mektup yazd. Onlar da

Medine'ye gitmek için yola çktlar. Ancak Kurey'liler onlan yolda yakalad ve

dinlerinden geri dönmeleri için ikence etti. Onlar da istemeyerek küfre
A

girdiler. Bu âyet te bu kiiler hakknda nâzil olmutur.

bn Sa'd ve bn Asâkir, Ömer b. el-Hakem'den bildiriyor: Ammâr b. Yâsir’e

kendini kaybedene kadar ikence edilmiti. Ayn ekilde Suheyb, Ebû

Fukeyhe, Bilâl, Âmir bn Fuheyre ve Müslümanlardan bir grup da baylncaya

1

Nahl Sur. 106
1 bn Cerîr 9/405, 406).

3 Nahl Sur. 106
4 el-Metâlib'de (4027) geçtii üzere Müsedded.
s Nahl Sur. 106
6 bn Cerîr (14/374) vc bn Asâkir (43/375).

7 Nahl Sur. 106
8 bn Cerîr (14/378).
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kadar ikencelere maruz kaldlar. "Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete

uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden

kimselerin yanndadr ../'
1

âyeti bu kiiler hakknda nazil oldu.
J

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen*âe Ali (b. Ebi

Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Kalbi imanla dolu olduu

hâlde zorlanan kimse hariç, inandktan sonra Allah' inkâr eden ve böylece

gösünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap

vardr"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah iman ettikten sonra

küfreden kiiler için büyük bir azap olduunu bildirmektedir. Ancak

dümann ikencesinden kurtulmak için istemeyerek, kalbi imana bal
olduu halde kötü söyleyen (küfre giren) kii için bir saknca yoktur. Çünkü

Allah kullann dillerine deil de kalplerine göre hesaba çeker" dedi .

4

bn Cerîr, ikrime ve Haan el-Basrî’den bildiriyor: Allah, Nahl Süresi'nin:

"Kalbi imanla dolu olduu hâlde zorlanan kimse hariç, inandktan sonra

Allah' inkâr eden ve böylece gösünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner

ve onlar için büyük bir azap vardr"5 âyetini neshetti ve bir ksmn istisna

ederek: "Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete uratldktan sonra hicret eden,

sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanndadr. üphesiz

Rabbin bundan sonra da çok balayandr, çok merhamet edendir'
6

buyurdu. Bu da Resûlullah’n (saiiaJiahu aleyhi »es-iem) vahiy katibi Abdullah b. Ebî

Serh'tir. eytan bu kiinin ayan kaydrd ve kâfirlere iltihak etti. Resûlullah

(saHaiiahu aleyhi malln) Mekke’nin fethi srasnda onun öldürülmesini emretti. Ancak

Osman, Resûlullah'tan MMiahu aleyhi veniiem) bu kiiye eman vermesini isteyince Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseriem) bu kiiye eman verdi .
7

bn Merdûye, krime vastasyla bn Abbâs’tan aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra

'Nahl Sur. 110
1 bn Sa'd (3/248).

3 Nahl Sur. 106
4 bn Cerîr (14/376) ve Beyhakî (8/209).

5 Nahl Sur. 106
6 Nahl Sur. 110
7 bn Cerîr (14/380, 381).



Âyet: 106-110 133

Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanndadr. üphesiz Rabbin

bundan sonra da çok balayandr, çok merhamet edendir"' âyetini

açklarken öyle dedi: "Bize nakledildiine göre Allah bu âyeti indirdii

zaman, Mekke halk hicret etmedikleri müddetçe müslümanlardan kabul

edilmiyordu. Medine'lilerin arkadalarna bu konuda mektup yazmalar

üzerine yola çktlar. Mürikler onlan yolda yakalayp geri çevirdiler. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Elif. Lâm. Mîm. nsanlar, imtihandan geçirilmeden,

sadece «man ettik» demeleriyle brakvereceklerini mi sandlar?"
2

âyetlerini indirdi. Yine Medine’liler bu konuda Mekke ahalisine bir mektup

yazd. Bu mektup geldii zaman hicret edeceklerine, eer mürikler yollanna

çkarsa ölene veya kurtulana kadar onlarla savaacaklarna dair sözletiler ve

yola çktlar. Mürikler tarafndan yollan kesildi. Bir ksm ölüp bir ksm da

kurtulana kadar savatlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sonra üphesiz ki

Rabbin, eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad

edip sabreden kimselerin yanndadr. üphesiz Rabbin bundan sonra da

çok balayandr, çok merhamet edendir
" 3 âyetini indirdi.

4

Abd b. Humeyd, a'bî’den aynsn bildirir.

bn Merdûye ve Sünen *de Beyhakî bn Abbâs'tan bildirin "Sonra üphesiz

ki Rabbin, eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda

cihad edip sabreden kimselerin yanndadr...*5 âyeti ikencelere maruz

kalan Hz. Peygarnber'intsBBiiaiuBBThiYBSBiiBmiashâb hakknda nâzil olmutur."6

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor: Mekke ahalisinden bir grup

Müslüman olmutu. Ancak bunlar müslümanlklann gizli tutuyordu. "Sonra

üphesiz ki Rabbin, eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah

yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanndadr ..."7 âyeti bunlar

hakknda nâzil olmutur. Medineliler bu konuda kendilerine: "Allah size bir

çk yolu gösterdi. Hicret edin” diye bir mektup yazd. Bunun üzerine

’Nahl Sur. 110
1 Ankebût Sur. 1, 2

’Nahl Sur. 110
4 bn Cerîr (14/378, 379).

5 NahlSur.110
6 Beyhakî (9/14).

7 NahI Sur. 110
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Müslümanlar da yola çknca mürikler arkalanndan yetitiler ve onlarla

savatlar. Müslümanlardan kurtulan kurtuldu, ölen de öldü.

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor (Sahte peygamber)

Museyleme'nin gözcüleri müslümanlardan iki kiiyi yakalayp Museyleme'nin

huzuruna getirdiler. Museyleme bu ikisinden birine: “Muhammed’in, Allah'n

Peygamberi olduuna ahitlik ediyor musun?" diye sordu. Oda "Evet"

deyince: "Benim de Allah'n peygamberi olduuma ahitlik ediyor musun?"

dedi. Müslüman kulaklann iaret ederek: "Ben sarm seni iitmiyorum"

karln verince, Museyleme'nin emri üzerine öldürüldü. Dier bir kiiye:

"Muhammed'in, Allah'n Peygamberi olduuna ahitlik ediyor musun?" diye

sordu. O da "Evet" dedi. Museyleme: “Benim de Allah'n peygamberi

olduuma ahitlik ediyor musun?" diye sordu. Adam yine: "Evet" cevabn

verince onu serbest brakt. Bu kii Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu eteyti vesefem) gidip

durumu haber verdi. Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi vesellem): "Arkadan iman üzere

gitti. Sen de ruhsat kullandn" buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Sonra üphesiz ki Rabbin,

eziyete uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip

sabreden kimselerin yanndadr..."
2 buyruunu açklarken: "Bu âyet

Mahzûm oullarndan olan Ayyâ b. Ebî Rabîa hakknda nâzil olmutur. Bu

kii anne tarafndan Ebû Cehl'in kardeiydi. Ebû Cehl, gâh Ayyâ', gâh

bineini krbaçlyordu.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn shâk: "Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete

uratldktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden

kimselerin yanndadr ..."3 buyruunu açklarken: "Bu âyet, Ammâr b. Yâsir,

Ayyâ b. Ebî Rabîa, Velîd b. Ebî Rabîa ve Velîd b. el*Velîd hakknda nâzil

olmutur" dedi .

4

’ bn Ebî eybe (12/357).

'Nah] Sur. 110

3 Nahl Sur. 1 10

4 bn Cerir( 14/380).
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"O gün, herkes gelip kendi cann kurtarmak için urar ve

herkese yaptnn karl eksiksiz ödenir, onlara asla

zulmedilmez/' (Nakl Sur. )
bnu’l-Mübârek, bn Ebî eybe, Ahmed Ziftli*de, Abd b. Humeyd, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hatim, Ka'b’dan bildiriyor: Ben, Ömer b. el-Hattâb’n

yannda iken: "Ey Ka’b! Bizi korkut!" deyince: "Ey müminlerin emîri! Allah’n

Kitâb' ve Peygamberin hikmeti aranzda deil mi?" dedim. Ömer: "Evet,

aramzdadr, fakat sen yine de bizi korkut" dedi. Ona: "Ey müminlerin emîri!

Kyamet gününe yetmi peygamber ameli ile çksan göreceklerinin yannda

bu ameliler hiç kalr" dedim. Ömer: "Arttr!" deyince: "Ey müminlerin emîri!

Eer Cehennemden douda bir öküz burnu delii büyüklüünce bir delik

açlacak olsa, batdaki insann scaklktan beyni kaynard” dedim. Ömer bir

daha: "Arttr!" deyince: "Ey müminlerin emîri! Kyamet gününde Cehennem

öyle bir gürülder ki, Allah'a yakn ne bir melek, ne bir peygamber kalmaz ki

mutlaka hepsi diz üstü çöker. Hatta Allah'n dostu brâhîm (aieyhisseiami diz üstü

çöker ve: «Ey Rabbim! Nefsim, nefsim, bugün senden baka bir ey
istemiyorum» der" dedim. Ömer ban eip bekleyince: "Ey müminlerin

emîri! Siz bunlan Ku^ân'da görmüyor musunuz?” diye sordum. Ömer:

"Nasl?" deyince, "Allah: «O gün, herkes gelip kendi cann kurtarmak için

urar ve herkese yaptnn karl eksiksiz ödenir, onlara asla

zulmedilmez» buyurmaktadr"
1 dedim/

OlfC» ^ (
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"Allah, öyle bir ehri misal verdi: Oras güven ve huzur

içinde idi. Oraya her taraftan bolca nzk gelirdi. Fakat

Allah'n nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden

’NahlSur. 111
1 Ibnu'l-Mübârek (225), bn Ebî eybe (13/155, 166) ve Ahmed (sh. 121, 122).
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yaptklarna karlk, Allah onlara iddetli açlk ve korku

zdrabn tattrd." (NaM Sur. 1 12)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, öyle bir ehri misal verdi:

Oras güven ve huzur içinde idi. Oraya her taraftan boka rzk gelirdi. Fakat

Allah'n nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden yaptklarna karlk,

Allah onlara iddetli açlk ve korku zdrabn tattrd"' âyetini açklarken:

“Burada Mekke kastedilmektedir" dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "Allah, öyle

bir ehri misal verdi ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: "Burada

Mekke kastedilmektedir. Allah'n: "Andolsun, onlara içlerinden bir

peygamber geldi de onu yalanladlar. Böylece zulmederlerken azap onlar

yakalayverdi
"4 buyurduunu görmüyor musun?"

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine

göre Mücâhid: "...Oras güven ve huzur içinde idi ..."
5 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Burada Mekke kastedilmektedir. Allah'n: "Andolsun, onlara

içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladlar. Böylece

zulmederlerken azap onlar yakalayverdi " 6 buyurduunu görmüyor

musun? Allah onlar açlk, korku ve iddetli öldürmeyle ald ."7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah onlara

iddetli açlk ve korku zdrabn tattrd
"8 buyruunu açklarken: “Allah

onlar açlk, korku ve öldürmeyle ald" dedi. "Andolsun, onlara içlerinden bir

peygamber geldi de onu yalanladlar ..."9 buyruu hakknda ise: “Evet

vallahi! Mürikler onun nesebini ve emirlerini bilmektedirler" dedi .

10

1

Nahl Sur. 112
1 bn Cerî(l 4/383).

3 Nahl Sur. 112
4 Nahl Sur. 113
5 Nahl Sur. 112
6 Nahl Sur. 113
7 bn Cerîr (14/383).
8 Nahl Sur. 112

5 Nahl Sur. 113
10 bn Cerîr (14/387).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Suleym b. triden bildiriyor: Hz. Peygamber'in

(saiieiiahu aleyhi meiim) hanm Hafsa, Mekke'den Medine’ye gidecei zaman yannda

bulunmutum. Ona, Hz. Osman'n öldürüldüü haberi verilince, istircâ etti ve

öyle dedi: "Beni ehre (Mekke'ye) geri dönderin, canm elinde olana yemin

olsun ki, Allah'n: "Allah, öyle bir ehri misal verdi: Oras güven ve huzur

içinde idi. Oraya her taraftan bolca rzk gelirdi. Fakat Allah'n nimetlerine

nankörlük ettiler; bu yüzden yaptklarna karlk, Allah onlara iddetli açlk

ve korku zdrabn tattrd
" 1

âyetinde zikretmi olduu ehir bu ehirdir.''
2

bn Ebî Hâtim, bn ihâb’tan bildirir: Allah’n: "Allah, öyle bir ehri misal

verdi ..."3 diye zikretmi olduu ehir Yesrib ehridir."

i£ a <“>M '
uj 1

y / / / ^

"Allah, sîze ancak le, kan, domuz eti ve Allah'tan bakas
adna kesileni haram kld. Ama kim mecbur olur da

istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü amakszn yemek
zorunda kalrsa, üphesiz ki Allah çok balayandr, çok

merhamet edendir." (Nahl Sur. s)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Allah, size ancak le, kan, domuz eti ve Allah'tan bakas

adna kesileni haram kld. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve

zaruret ölçüsünü amakszn yemek zorunda kalrsa, üphesiz ki Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir" âyetini açklarken: "slam dini

temizlenmi bir dindir. Allah onu bütün kötülüklerden temizlemitir. Ey

Âdemolu! Allah sana zor durumda kaldn zaman (haddi amadan ve

bakasnn hakkna tecavüz etmeden haramdan yemene) ruhsat vermitir"

dedi/

fjJlj iiül jkip UjJ

iU Vj Mj£ jUl

' Nahl Sur. 112
1 bn Cerîr (14/388, 389).

J Nahl Sur. 112
4 bn Cerîr (14/388, 389).
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"Dilleriniz yalana alageldiinden dolay, Allah'a kar
yalan uydurmak için, «u helaldir», «u haramdr» demeyin.

üphesiz, Allah'a kar yalan uyduranlar, kurtulua
eremezler." (N«M Sur. e)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: “Dilleriniz yalana alageldiinden dolay, Allah'a kar yalan

uydurmak için, «u helaldir», «u haramdr» demeyin ..."
1 buyruunu

açklarken: “Burada Bahire ve Sâibe kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim, Ebû Nadra'dan bildiriyor: "Dilleriniz yalana

alageldiinden dolay, Allah'a kar yalan uydurmak için, «u helaldir»,

«u haramdr» demeyin. üphesiz, Allah'a kar yalan uyduranlar,

kurtulua eremezler"3
âyetini Nahl Sûresi’nde okudum. O zamandan bu

güne kadar fetva vermekten hep korkmaktaym.

Taberânî, ibn Mes’ûd’dan bildiriyor: Belki bir kii: “Allah unu emretti ve

unu yasaklad" diyebilir. Yüce Allah ona: “Yalan söyledin" buyurur. Veya kii:

“Allah unu haram kld ve unu helal kld" diyebilir. Yine Allah ona: “Yalan

söyledin” buyurur.

4

’ Nahl Sur. 116
1 bn Cerir (14/390, 391).

i Nahl Sur. 116
'

Taberânî (8995). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/331) der ki: "snadnda
tannmayan kii vardr/'
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"Daha önce sana anlattklarmz yahudî olanlara da haram
klmtk. Biz (bununla) onlara zulmetmedik, fakat onlar

kendilerine zulmediyorlard/' (NaKl Sur. us)

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Daha önce

sana anlattklarmz yahudi olanlara da haram klmtk..." buyruunu

açklarken: "En'âm Sûresi’nde haram klmtk" dedi .

1

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Daha önce sana

anlattklarmz yahudi olanlara da haram klmtk..." buyruunu

açklarken öyle demitir: "Allah'n zikretmi olduu kssa, En’âm Sûresi’nin:

"Yahudilere trnakl hayvanlarn hepsini haram kldk. Sr ve koyunlarn

ise, srtlarnda veya barsaklarnda bulunanlar, ya da kemiklerine

karanlar dndaki içyalarn (yine) onlara haram kldk, ite böyle,

azgnlklar sebebiyle onlar cezalandrdk. Biz elbette doru

söyleyenleriz
" 3

âyetindedir."

d&i Uj J &M
' 1 il"

\ylî * jShj I -y. L; Û*- * &lî «1 prflja ûj
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"üphesiz brahim, Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir

önder idi. Allah'a ortak koanlardan deildi. O'nun

nimetlerine ükreden bir önderdi. Allah, onu seçmi ve

doru yola iletmiti. Ona dünyada iyilik verdik. üphesiz o,

âhirette de salihlerdendir. Sonra da sana, «Hakka yönelen

’ bn Cerîr (14/391, 392).
1 Enam Sur. 146
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brâhîm'in dinine uy. O, Allah'a ortak kokanlardan deildi»

diye vahyettfk." (Naki Sur. 120.123)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd'a: “Ümmet nedir?”

diye sorulunca: “nsanlara hayrl eyler öretendir" dedi. “el-Kânitu ifadesi

ne demektir?" dediklerinde ise: “Allah ve Resûlüne itaat eden kii

anlamndadr" karln verdi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz brahim, Allah'a

itaat eden, hakka yönelen bir önder idi ..."
2 buyruunu açklarken: “brâhîm

(aierhasriam) slam dini üzere idi. Fakat zamannda kavminde kendisinden baka

müslüman biri yoktu. Bu sebeple Yüce Allah: "taat eden, hakka yönelen bir

önder idi ..."3 buyurmaktadr" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz brâhîm, Allah'a

itaat eden, hakka yönelen bir önder idi...
M buyruunu açklarken: “brâhîm

(aleyhissBam) iyilik etmekte ve itaatte önder bir kiiydi" dedi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz

brâhîm, Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi ..."
5 buyruunu

açklarken: "Bütün insanlar kâfir iken brâhîm (aieyh^am) mümin biriydi" dedi.

bn Cerîr, ehr b. Haveb’den bildiriyor “Yeryüzünde sürekli olarak

Allah'n kendileriyle belalan def ettii ve sayelerinde nzklandrd on kii

bulunmaktadr. Ancak brâhîm'in (aieyhirim) zaman bunun dndadr. Çünkü o

zaman o tek banayd .”6

bn Merdûye’nin, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (nflalahu «ie/hi

««M öyle buyurmutun "Hiçbir kul yoktur ki, ümmeti ona ahitlik ettii

zaman Allah o ahitlii kabul etmesin. Ümmet bir ve daha fazla kiiden

' Abdurrezzâk (1/360, 361), bn Cerîr (14/394), Taberânî (9933, 9944, 9947) ve Hâkim

(2/358, 3/271, 272, "sahih"). Heysemî, Mccmau'z-Zevâid'de (7/49) der ki: " TaberanTrun

ravilerinin bazdan Sahih' in ravileridir."

2 Nahl Sur. 120

3 Nahl Sur. 120

4 Nahl Sur. 120
5 Nahl Sur. 120
6 bn Cerîr (14/395).
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oluTnaktadr. Zira Yüce Allah: «üphesiz Ibrâtîm, Allah'a itaat eden, hakka

yönelen bir önder idi. Allah'a ortak kokanlardan deildi»
1

buyurmaktadr."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz

Ibrâhîm... bir önder idi ..."
2 buyruunu açklarken: "O, kendisine uyulan ve

sünnetine tâbi olunan bir liderdi” dedi .
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Ona dünyada iyilik verdik..."4 buyruunu açklarken:

"Doru konuan bir dil verdik, mânâsndadr” dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Ona dünyada iyilik verdik..."
6 buyruunu açklarken: "Her din

sahibi ondan raz olup dostluunu kabul etmitir” dedi .

7

Abdurrezzâk Musannefte, bn Ebî eybe Musannefte, bn Cerîr

Tehzhib'de, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî uab’da bn Amrîdan

bildiriyor: Cibril öle ve ikindi namazn brâhîm (eiertmeM ile beraber Arafat'ta

kld. Sonra vakfe yapt. Güne battktan sonra yürüdüler. Akam ve yats

namazmda cem ederek kldlar. Sonra sabah namazn da müslümanlardan

en hzl namaz klandan daha hzl bir ekilde kld ve yine vakfe yapt. Sonra

namazn uzatan Müslüman gibi gün aarana kadar vakfe yaptlar. Sonra

gidip eytan talad. Kurban kesip tra olduktan sonra beraber Kâbe'ye gidip

tavaf ettiler. Bu nedenle Allah, Peygamber’ine: "Hakka yönelen Ibrâhîm'in

dinine uy. O, Allah'a ortak koanlardan deildi" diye vahyetti .

8

’ Nah! Sur. 120
1 Nahl Sur. 120

J bn Cerîr (14/3%).
4 Nahl Sur. 122

5 bn Cerîr (14/397, 398).
6 Nahl Sur. 122

7 bn Cerîr (14/398).

8 bn Ebî eybe (4. Cdt, 1. bölüm, sh. 374) ve Beyhakî (475, 476).
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"Cumartesi gününe sayg, ancak onda görü ayrlna
düenlere farz klnd. üphesiz Rabbin, ayrla dümekte
olduklar eyler konusunda kyamet günü aralarnda hüküm

verecektir." (Nal,l Sup. 124)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Cumartesi gününe sayg, ancak onda görü ayrlna düenlere

farz klnd..."’ buyruunu açklarken: "Cuma gününü red edip yerine

Cumartesi gününü sayg günü edindiler” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Cumartesi gününe sayg, ancak

onda görü ayrlna düenlere farz klnd ..." 3 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Allah, yahudilere Cuma gününü farz kld. Ancak onlar bunu kabul

etmeyip: “Ey Musa! Allah cumartesi günü bir ey yaratmad. Bize Cumartesi

gününü farz kl” dediler. Onlara cumartesi gününü farz kld zaman o günde

kendilerine haram olan eyleri helal kldlar.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Süddî vastasyla bildirdiine

göre Ebû Mâlik ve Satd b. Cübeyr: "Cumartesi gününe sayg, ancak onda

görü ayrlna düenlere farz klnd ..."4 buyruunu açklarken: “Burada

cumartesi günü kendilerine haram olan eyleri helal klmalan

kastedilmektedir. Musa (aieytussebm) cumartesi günü srtnda odun tayan birini

görünce onun boynunu vurdurdu” dediler.
5

el-Ümm’de âfîî, Buhâri ve Müslim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiah aieyf veseiiem) öyle buyurmutun "Biz en son gelenleriz, ama

kyamet gününde ilk olanlar da biz olacaz. Çünkü her ümmete bizden önce

kitap verilmi, bize onlardan sonra verilmitir. Sonra Allah'n onlara farz

kld Cuma günü var ya! Onlar bu gün hakknda ihtilafa dütüler ve Allah

1 Nahl Sur. 124
1 Abdurrezzâk (1/362) ve bn Cerîr (14/399).

3 Nahl Sur. 124
4 Nahl Sur. 124

5 bn Cerîr (14/399).
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bizi ona hidayet etti. Bu konuda insanlar bize tabidir. Çünkü Yahudilerin günü

bizden bir gün, Hristiyanlarn günü ise iki gün sonradr."'

Ahmed ve Müslim'in, Ebû Hureyre ve Huzeyfe'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaiihu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bizden önce

geçenleri Cuma gününden saptrmtr. Yahudilerin günü cumartesi,

Hristiyanlarn günü ise pazar günüydü. Sonra Allah bizi yaratp Cuma

gününe hidayet etmitir. Böylece Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini özel gün

klmtr. Biz dünya ahalisinin sonuncularyz. Ancak kyamet gününde bütün

yaratklardan önce hüküm verilenler olacaz."1

^ J-i J* <^1

"Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öütle çar; onlarla en

güzel ekilde tart; dorusu Rabbin, kendi yolundan
sapanlan daha iyi bilir. O, doru yolda olanlar da en iyi

blir/' (Nahl Sur. 125)

bn Merdûye, Heysem b. Kuleyb e-âî, bn Mende, Taberânî, M. el-

Kebîr*de, Beavt ve bn Asâkir'in, Ebû Leylâ el-E’arî'den bildirdiine göre

Resûlullah MaiBhu aleyhi «selem) öyle buyurmutur: "idarecilerinizin itaatine

yapn ve onlara muhalif olmayn. Onlara itaat etmek, Allah'a itaat etmektir.

Onlara kar asi olmak ta, Allah'a kar asi olmaktr. Allah beni yoluna,

hikmetle, öütle ve güzellikle davet etmem için gönderdi. Bu konuda bana

muhalif olan kii helak olanlardandr. Yine bu kiiden Allah'n ve Resulünün

zimmeti uzak olur. Sizden kim bir idareci olur da bunun dnda amel ederse,

Allah'n, meleklerin ve bütün insanlarn laneti üzerine olsun."}

’ afiî (1/188), Buhâî (876, 896) ve Müslim (855).
1 Ahmed 12/148 (7214, 7310) ve Müslim (856, lafz kendisinindir).

3 Üsdu'l-âbe’de (6/268) geçtii üzere îbn Mende, Taberânî 22/373 (935, 936), sâbe'de

(7/353, 354) geçtii üzere Beavî ve bn Asâkir (26/91). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de

(5/190) der ki: "snadnda tanmadm kiiler ve metruk olan Muhammed b. Saîd el-

Maslûb'un olu Ebû Kays bulunmaktadr."
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Onlarla en güzel ekilde tart ..."
1

buyruunu açklarken:

"Onlann eziyetinden uzak dur, mânâsndadr” dedi .

1

^ ^ ^ 0 • + ** »

"Eer ceza verecekseniz, size yaplann misliyle

cezalandrn. Eer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler

için daha hayrldr." (N«M Sur. 120)

Tirmizî, Müsnerf’e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed, Nesâî, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, Fevâid'de bn Huzeyme, ibn Hibbân, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye, Delâil'de Beyhakî ve el-Muhtâre’de Diyâ, Ubey b. Ka'b'dan

bildiriyor: Uhud savanda Ensâr'dan altm dört kii, Muhacirlerden

aralarnda Hamza'nn da bulunduu alt kii ehid edilmiti. Mürikler müsle3

yaparak ehitlerin uzuvlann kesmiti. Ensâr: "Eer baka bir savata bizde

onlardan öldürürsek, biz de yaptklanndan daha fazla müsle yapacaz"

dediler. Mekke fethi gününde Allah: "Eer ceza verecekseniz, size yaplann

misliyle cezalandrn. Eer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha

hayrldr"4
âyetini indirdi. Resûlullah (uMu aleyhi mailem):

"
Sabredecek ve

cezalandrmayacaz. Dört kii dnda kimseye dokunmayn" buyurdu .

5

bn Sa'd, Bezzâr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, e'-

Ma'rife’de Ebû Nuaym ve Delâil’öe Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Hamza ehit edildii zaman Hz. Peygamber (nMUn aleyh, verefem) yannda durup

öyle bir manzaraya bakt ki daha önce kalbi böylesine actacak bir eye asla

bakmamt. Ona baktnda müsle yaplp uzuvlannn kesildiini görmütü ki:

"Allah'n rahmeti üzerine olsun. Bildiim kadaryla sen akrabalarn ziyaret

eder ve çok hayr ilerdin. Senden sonra (ailenin) sana olan üzüntüsü

olmasayd, Allah'n seni ayn ayn ruhlarndan haretmesi için öylece brakmak

’ Nahl Sur. 125
1 bn Cerîr (14/401).

3 Müsle: Savata ölenlerin uzuvlarn kesmek, organlarn çkarmaktr.
4 Nahl Sur. 126

3 Tirmizî (3129,
"
hasen "), Abdullah b. Ahmed 35/154 (21230), Nesâî, S. el-Kübra

(11269), bn Hibbân (487),Taberânî (2937), Hâkim (2/358, 359, "sahih"), Beyhakî (3/289) ve

Diyâ (1143, 1144). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2501).
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beni mutlu ederdi. Vallahi! Senin yerine onlardan yetmi kiiye müsle

edeceim" buyurdu. Hz. Peygamber (saiisUahu aleyhi vesellun) daha yerinde duruyorken

Cibril, Nahl Sûresinin son âyetlerinden: "Eer ceza verecekseniz, size

yaplann misliyle cezalandrn. Eer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler

için daha hayrldr"
1

âyeti ile geldi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (salisilata aleyhi

rtsBi#m) yemin kefâreti verdi ve yapmak istedii eyden vazgeçip sabretti .

2

bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Deldirde bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Hamza'nn ehit edilip uzuvlan kesildii gün

Resûlullah (saiiaiiahu siyN «salim): "Eer onlara kar zafer kazanrsam onlardan

yetmi kiiye müsle edeceim" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eer ceza

verecekseniz, size yaplann misliyle cezalandrn. Eer sabrederseniz,

elbette bu, sabredenler için daha hayrldr"9
âyetini indirdi. Resûlullah (saHaiiahu

aleyhi «saiiam): "Ey Rabbim! Sabredeceiz" dedi ve sabredip müsleyi yasaklad .

4

bn Ebî eybe Musannefte ve bn Cerir, a’bî’den bildiriyor Uhud

savanda mürikler gittii zaman müslümanlar ehit kardelerinin kötü bir

ekilde müsle edilerek kulaklannn, burunlarnn kesildiini ve kannlanmn

yarldn gördüler. Bunun üzerine Resûlullah'n (saiuiahu aleyhi veseM ashâb: “Eer

onlara yetiirsek öyle öyle yapacaz" dediler. Yüce Allah: "Eer ceza

verecekseniz, size yaplann misliyle cezalandrn. Eer sabrederseniz,

elbette bu, sabredenler için daha hayrldr"5
âyetini indirince, Resûlullah

(salisilata aleyhi meltem); "Hayr, sabredeceiz" buyurdu .

6

bn shâk ve bn Cerir, Atâ' b. Yesâridan bildiriyor: Nahl Sûresi, son üç

âyeti dnda tamam Mekke'de nâzil olmutur. Ancak son üç âyeti,

Medine'de Uhud savanda, Hamza'nn ehit edilip müsle edilmesinden sonra

nâzil olmutur. O zaman Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi vasallam): "Eer onlara üstün

gelirsek onlardan otuz kiiyi müsle edeceiz" buyurdu. Müslümanlar bunu

’ Nahl Sur. 126

* bn Sa'd (3/13, 14), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1795), Taberânî (2836), Hâkim (3/197,

"sa/î/"), Ebû Nuaym 1/21, 22 (1841) ve Beyhakî (3/288, 289). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (6/119) der ki: "Ravilerden Salih b. Bcîr el-Murri zayftr."
} Nahl Sur. 126
* Taberânî (11051) ve Beyhakî (3/288). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/120) der ki:

"snâdnda zayf olan Ahmed b. Eyyûb b. Râid bulunmaktadr."
s Nahl Sur. 126
6 bn Ebî eybe (14/389) ve bn Cerir (14/402).
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iitince: “Vallahi! Eer onlara üstün gelirsek henüz Araplarn hiç kimseye

etmedii bir ekilde müsle edeceiz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Eer ceza verecekseniz, size yaplann misliyle cezalandrn. Eer

sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayrldr. Sabret! Senin

sabrn ancak Allah'n yardm iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak

kurmalarndan dolay da skntya düme. üphesiz Allah, kendisine kar
gelmekten saknanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir"’ âyetlerini indirdi .

2

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer ceza

verecekseniz, size yaplann misliyle cezalandrn ..."3 buyruunu açklarken:

"Bu, Allah’n, Peygamberine, kendisiyle savaanlarla savamay emrettii

zamandr. Sonra: “Berâe” Sûresi nâzil oldu ve haram aylann bitiminde

savalabilecei bildirildi. Bata zikredilen âyet ise neshedilmitir” dedi .*1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Zeyd'den bildiriyor: Müslümanlara

Mürikleri affetmeleri emredilince müriklerden güç ve kuvvet sahibi kiiler

müslüman oldular. Sonra: “Yâ Resûlallah! Eer Allah izin verseydi u
köpeklerden intikam alrdk” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti

indirdi. Sonrada cihad emriyle bu âyet neshedildi .
5

bn Ebî eybe, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Eer ceza verecekseniz, size yaplann misliyle cezalandrn ..."
6 buyruunu

açklarken: “Kimsenin hakkna tecavüz etmeyin mânâsndadr” dedi .

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “Kii senden bir ey alrsa sen de ondan aynsn al, mânâsndadr”

dedi .

8

’ Nahl Sur. 126-128
1 bn Cerîr (14/403).

3 Nah] Sur. 126
* bn Cerîr (14/404).

3 bn Cerîr (1 4/405).
6 Nahl Sur. 126
7 bn Cerîr (14/406).
8 Abdurrezzâk (1/361) ve bn Cerîr 14/405, 406).
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"üphesiz Allah, Kendisine kar gelmekten saknanlar ve

iyilik yapanlarla beraberdir." (Nahl Sur. 1 28)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz Allah, kendisine kar gelmekten

saknanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir"' âyetini açklarken: “Allah,

kendilerine haram kld eylerden saknp farz kld eyleri de yerine

getirenlerle beraberdir" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir

ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Herim b. Hayyân'a ölüm gelip çatt

zaman: “Vasiyet et" dediler. O: “Size Nahl Sûresi'nin: «(Ey Muhammedi)

Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öütle çar ve onlarla en güzel ekilde

mücadele et. üphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanlar en iyi

bilendir. O, doru yolda olanlar da en iyi bilendir. Eer ceza verecekseniz,

size yaplann misliyle cezalandrn. Eer sabrederseniz, elbette bu,

sabredenler için daha hayrldr. Sabret! Senin sabrn ancak Allah'n

yardm iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarndan dolay da

skntya düme. üphesiz Allah, kendisine kar gelmekten saknanlar ve

iyilik yapanlarla beraberdir» 3 âyetlerini vasiyet ediyorum" dedi .

4

’ Nahl Sur. 128
1 Abdurrezzâk (1/364) ve bn Cerîr (14/409).

} Nahl Sur. 125-128
4 bn Sa'd (7/132), bn Ebî eybe (13/562, 563), Hennâd (512) ve bn Cerîr (14/409).



SRÂ (SRAL OULLARI) SÛRES
Nehhâs ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “srâ Sûresi,

Mekke'de nazil olmutur" dedi .

1

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyn "isrâ Sûresi, Mekke'de

nâzil olmutur" dedi.

Buhârî, bnu’d-Durays ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"srâ, Kehf ve Meryem sûreleri, Mekke’de nazil olan ve ilk örenilen

sûrelerdir" dedi .

2

Ahmed, Tîrmizî, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz.

Âie: “Resûlullah (saJlaiiahu abyin «allem) her gece srâ ve Zümer Sûrelerini okurdu”

dedi .

3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu Amr e-eybânî: “Abdullah bize

namaz ktdrd ve iki sûre okudu. Okuduu ikince sûre srâ Sûresi idi" dedi .

4

cr-ft Jl fiyJ ^ «#i5

jA Û\ Uîlîl ^
"Kulu Muhammedi geceleyin. Mescid i Haram'dan kendisine

baz âyetlerimizi göstermek için, etrafn mübarek
kldmz Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan

sfatlardan münezzehtir. üphesiz ki her eyi hakkyla
iiten, hakkyla gören O'dur." (i«-& Sur. )

’ Nehhâs (sh. 545).
1

Buhârî (4708, 4739) ve bnu'd-Durays (210).

J Ahmed 40/452, 41/394, 42/359 (24388, 24908, 25556), Tirmizî (2920, 3405, "hastn"),

Nesâî, S. el-Kübra (11444) ve Hâkim (2/434). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen 1 1-

Tirmizî, 2332, 2711).

4 bn Ebî eybe (1/354).
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bn Çerimin bildirdiine göre Huzeyfe bu âyeti: “ jjji ,> .juûJ,

^Sn y Jj çiyj >~-i, (ym” lafzyla okumutur.

1

Tastrnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: " jpl ^iî uULl

Su 6^jm1 buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “jliU"3 ifadesi bir

gecede Muhammed'i (umi* «Uyti maRsm) Mescid-i Haram'dan Beytü'I-Makdls'e

götüren ve tekrar Mescid*i Haram'a getiren Yüce Allah' bütün eksikliklerden

tenzih etmek, mânâsndadr" dedi. NâfT: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir m?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. A’â’nn:

"Kibri ve büyüklenmesi çok artnca

Kibirli Alkame'yi tenzih ederim, dedim
"
dediini iitmez misin?”4

bn Ebî eybe, Müslim ve ibn Merdûye'nin, Sâbrt vastasyla Enes’ten

bildirdiine göre Resûlullah (oflan* *yh manam) öyle buyurmutun Bana uzun

boylu, merkepten daha büyük, katrdan daha küçük (ikisi arasnda) Burak

(denilen binek) getirildi. Bu binek admn gözünün gördüü en son yere kadar

atacak bir özellie sahipti. Ona binip Beytü'l-Makdis'e geldim ve onu,

peygamberlerin atlarn baladklar halkaya baladm. Sonra mescide girip iki

rekat namaz kldm ve dar çktm. Bu srada Cibril bana birinde arap, birinde

de süt olmak üzere iki kapla geldi. Ben içinde süt olan kab seçince, Cibril: «Sen

ftrat seçtin » dedi. Sonra beni alp dünya semasna çkt. Kapnn açlmasn

isteyince: «Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar

:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: « Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda Âdem’le karlatm. Âdem beni iyi bir

ekilde karlad ve bana hayr duada bulundu.

Sonra ikinci kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

1

Senetsiz olarak bn Cerîr (14/413).
1
tara Sur. 1

’ Isrâ Sur. 1

4 Mesâilu Nâfi

’

(245).
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gönderildi» dedi. Kap açldnda teyzem oullan sa b. Meryem ve Yahya b.

Zekeriyya ile karlatm. Onlar da beni iyi bir ekilde karlad ve bana hayr

duada bulundular.

Sonra üçüncü kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda Yûsuf ile karlatm. Ona güzelliin yans

verilmiti. O da beni iyi bir ekilde karlad ve bana hayr duada bulundu.

Sonra dördüncü kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Kimdir o?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im » karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda dris ile karlatm. O da beni iyi bir ekilde

karlad ve bana hayr duada bulundu.

Sonra beinci kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Kimdir o?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda Harun ile karlatm. O da beni iyi bir

ekilde karlad ve bana hayr duada bulundu.

Sonra altnc kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Kimdir o?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda Musa ile karlatm. O da beni iyi bir ekilde

karlad ve bana hayr duada bulundu.

Sonra yedinci kat göün kapsna geldiimizde Cibril kapnn açlmasn

istedi. Ona: «Kimdir o?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda brahim ile karlatm. O srtm Beytül-

Ma'mur'a dayamt. Bcytü'l-Ma'mur'a günde yetmi bin melek giriyor ve geri
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dönmüyordu. Sonra beni Sidretü'l-Münteha'ya çkard. Oradaki yapraklar fil

kula gibi, meyveler de iri küpler gibiydi. Allah'n emri onu bürüyüp

kaplaynca deiiklie urad. Oras o kadar güzeldi ki, Allah’n yaratt hiç

kimse o güzellii vasfetmeye güç yetiremez. Allah bana vahyedeceini vahyetti

ve günde elli vakit namaz farz kld.

Gökyüzünden inmeye baladm. Musa'nn yanna vardmda: « Rabbin

ümmetine neyi farz kld?» diye sordu. Ona: «Elli vakit namaz» cevabn

verince: «Geri dön ve Rabbinden bunu hafifletmesini iste. Ümmetin buna güç

yetiremez. Ben bu konuda srail oullarn denedim» dedi. Bunun üzerine

Rabbime geri döndüm ve: «Ey Rabbim! Ümmetime hafiflet» dedim. Rabbim be

vakti kaldrd. Tekrar Musa'ya döndüümde: «Be vakiti kaldrd» dedim.

Mûsa: «Ümmetin buna güç yetiremez. Rabbine dön ve hafifletmesini iste» dedi.

Rabbim bana: «Ey Muhammedi Size gündüz ve gecede be vakit namaz

vardr. Her namazda on kat (sevap) verilir bu da elli eder. Kim bir kötülüü

yapmaya azmeder de yapmazsa bu ona bir sevap olarak yazlr. Eer bu

kötülüü ilerse ona bir günah yazlr» buyuruncaya kadar Rabbimle Mûsa

arasnda hep gidip geldim. Sonra geri döndüm. Musa'nn yanna vardmda
ona bu durumu haber verdim. O: «Rabbine geri dön ve hafifletmesini iste» dedi.

Ben: «Rabbimin yanna o kadar çok geri döndüm ki artk utanmaya baladm»

dedim?

Buhârî, Müslim, Ibn Cerîr ve Ibn Merdûye, erik b. Abdillah b. Ebî Nemir

vastasyla Enes'ten bildiriyor Resûlullah'a (niuto iMb «alemi, Kâbe mescidinden

Mirâc'a çkt gece ve kendisine vahiy gelmeden önce Mescidü’l-Haram'da

uyurken üç kii geldi. Birincisi: "O hangisidir?" dedi. Dieri: "Orta olandr, o

hayrl olandr1
' dedi. Dier biri: "En hayrl olan aln" dedi. Hz. Peygamber

(»iaUu«M mabm) o gece onlan görmemiti. Dier gece Hz. Peygamberin (uHaHahu

leyhi «ufcm) kalbiyle görecei bir ekilde geldiler. Resulullah'n (ufaUu ahyb«M
gözleri uyur, kalbi uyumazd. Bütün peygamberlerin de bu ekilde gözleri

uyur kalpleri uyumazd. Bu üç kii Resûlullah' u>bhhu bMi «mim) konuturmadan

alp zemzem kuyusunun yanna götürdüler. Sonra Cibril kendisini onlardan

teslim alp boazndan gösüne kadar yard. Gösünü ve kamn boaltp içini

temizleyene kadar zemzem suyuyla elleriyle ykad. Sonra altn bir tas

1 bn Ebî eybe (14/302, 304) ve Müslim (162).



152 3 srâ Sûresi E

getirildi. Tasn içinde yine iman ve hikmetle dolu altn bir kap vard. O iman ve

hikmetle gösünü ve damarlann doldurup açt yeri tekrar kapatt.

Sonra Resûlullah' (nllalMu aleyhi veniiem) alp dünya semasna çkt. O sema

kaplarndan bir kapy çalnca: "Kim o?" denildi. Cibril: "Ben Cibril’im"

karln verdi. "Beraberindeki kimdir?" dediklerinde: "Muhammed'dir"

dedi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?" diye sorunca:

"Evet gönderildi” dedi. Bunun üzerine onlar: "Merhaba, ho geldin" dediler.

Resûlullah {sallallahu aByti vesallem) dünya semasnda Âdem'i (aleyhisselan) görmütü. Cibril,

Resûlullah’a (sallallahu aleyhi yeseiien): "Bu senin babandr, ona selam ver" dedi. Hz.

Peygamber (saflaU» aleyhi »seM selam verince Âdem (atyhijreiam) cevap verip:

"Merhaba, ho geldin olum. Sen güzel bir oulsun" dedi. Sonra Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseiiem) gökyüzü semasnda iki nehrin akp gittiini görünce: "Bunlar

nedir ey Cibrîl!" diye sordu. Cibril: "Bunlar Nîl ve Frat nehirlerinin

kaynadr" karln verdi. Sonra gökyüzünde çkarmaya devam etti. Ancak

baka bir nehir gördü. Bu nehrin üzerinde inciden ve zebercedden (zümrüde

benzeyen deerli talardan) bir kök gördü. Elini nehre batrdnda güzel

misk olduunu gördü. "Bu nedir ey Cibrîl?" diye sorunca: "Bu Rabbinin sana

hazrlam olduu Kevser rmadr" dedi.

Sonra Cibrîl, Resûlullah' (sallallahu alayl vaseiiam) ikinci semaya çkard. Melekler

birinci gökyüzündeki melekler gibi: “Kimdir o?" dedi. Cibril: "Ben Cibril'im"

karln verdi. "Beraberindeki kimdir?" dediklerinde: “Muhammed’dir"

dedi. Onlar "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?" diye sorunca:

"Evet gönderildi" dedi. Bunun üzerine onlar "Merhaba, ho geldin" dediler.

Sonra Cibril, Resûlullah' (sallallahu aleyhi vesaiiam) üçüncü semaya çkard. Melekler

ikinci semadaki meleklerin dediini dediler. Sonra Cibrîl, Resûlullah' (sallallahu aleyhi

»ailem) dördüncü semaya çkard. Orada da ayn eyleri söylediler. Sonra

beinci semaya çkard. Orada da ayn eyleri söylediler. Sonra altnc semaya

çkard. Orada da yine ayn eyleri söylediler. Sonra Cibril, Resûlullah' (tdUiahu

aleyhi yeseilem) yedinci semaya çkard. Orada da ayn eyleri söylediler. Her semada

Resûlullah'n (soiiBiiehu aleyhi rerellem) isimlerini söyledii peygamberler vard.

Onlardan dris (aieyhisseiam) ikinci semada, Hârun (aieyhisseM dördüncü semada, ad:n

ezberlemediim biri beinci semada, brâhîm (aleyhimi»™) altnc semada ve

Allah’n kendisini konuturmu olmas sebebi ile Mûsa (aieyhisseiam) yedinci

semadayd. Mûsa(aieyhusei8m):"Rabbim! Benden daha yukan kimseyi çkaraca m
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sanmyorum” dedi. Sonra Resûlullah' (siiBiishn aleyhi vesellem) ondan daha yukanlara

Allah'tan baka kimsenin bilemeyecei yerlere çkard ve Sidretü’l-

Münteha'ya vardlar. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Cebbar ve zzet sahibi Allah’a

yaklat. O kadar yaklat ki aralannda iki yay aral hatta daha da az bir

mesafe kald. Yüce Allah'n vahyettiklerinin arasnda ümmetine her gündüz

ve gecede elli vakit namaz da vahyetti.

Sonra Resûlullah (sBiiaiiahu aleyh, vesellem) geri inmeye balad ve Musa'nn (aieyhisseiam)

yanna vard. Musa (aieyhisseiam), Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yannda tuttu ve: “Ey

Muhammedi Rabbin sana ne ahdetti?" diye sordu. Resûlullah (saMahu aleyhi vesellem):

"Her gündüz ve gecede elli vakit namaz ahdetti" cevabn verdi. Mûsa (ateyhsseian):

“Ümmetin buna güç yetiremez, geri dön. Rabbin bunu sana ve ümmetine

hafifletsin" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesBiiem) kendisine istiare eder gibi

dönüp Cibril'e bakyordu. Cibril de istiyorsan çkalm mânâsnda bir iaret

verdi ve tekrar Yüce Allah'n huzuruna çktlar. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) (iki

yay mesafesi kadar yaklam olduu) yerinde iken: "Ey Rabbim! Bize hafiflet

;

ümmetim buna güç yetiremez" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah on namaz

vaktini kaldrd.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) tekrar Mûsa'nn (aieyhisseiam) yanna döndü ve

Mûsa (aieyhisseiam), bir daha Resûlullah' (seiiiiahu aleyhi vbsbIIbiti) yannda tuttu. Mûsa

(Bieyhiueian}, be vakit namaz vakti kalana kadar Resûlullah’ (saiiaiiahu aleyh vesellem)

Rabbine geri gönderip durdu. Be vakit namaz kalnca da Hz. Peygamber’i

{saiiaiBhu aleyh vBsaiiam) yannda tutarak: "Ey Muhammedi Vallahi ben srâil oullann

bundan daha azyla denedim. Onlar zayf kalp onu da terk etti. Oysa senin

ümmetin cesed, kalp, beden, görme ve iitme açsndan srâil oullarndan

daha zayftr. Bu sebeple geri dön ve Rabbin bunu hafifletsin" dedi.

Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi veeiiem) her seferinde kendisine istiare eder gibi Cibril’le

bakyordu. Cibril de bundan bkmyordu. Resûlullah’ (saiiaiiahu aleyh, vesellem) beinci

defa çkannca: "Ey Rabbim! Ümmetim cesed, kalp, iitme ve beden olarak

zayftr, bize hafiflet" dedi. Cebbâr olan Allah: “Ey Muhammedi" buyurunca:

"Buyur, emrindeyim!" dedi. Bunun üzerine Allah: "Ana kitapta sana farz

kldm gibi benim katmda söz deitirilmez. Her sevap on kat olarak yazlr.

Ana kitapta bu, elli olarak geçmekte, sana da be olarak yüklenmektedir”

buyurdu.
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Resûlullah (nMWu fa* »»fan) tekrar Mûsa’nn (fatnafao yanna döndü. Mûsa

(BiytoniBm): “Ne yaptn?” diye sorunca: "Bize hafifletti ve her sevaba karlk on

kat sevap verdi" dedi. Mûsa (fafaafao: “Vallahi ben Isrâil oullarn bundan

daha azyla denedim. Onlar zayrf kalp onu da terk ettiler. Geri dön ve Rabbin

bunu sana hafifletsin” dedi. Resûlullah (nUUu aw* «»fan): "Ey Mûsa! Rabbime o

kadar geri döndüm ki artk utanmaya baladm" dedi. Bunun üzerine Mûsa

(•Mimtam): “Allah'n adyla in!” dedi. Resûlullah (nflrfhu dr» t* »»fan) uyand zaman'

Mescid-i Haram’da idi.’ \
Nesâî ve bn Merdûye'nin, Yezîd b. Ebî Mâlik vastasyla Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (»Ufa fa,4» «nfan) öyle buyurmutur "
srâ gecesi

bana eekten daha büyük, katrdan daha küçük (ikisi arasnda) bir binek

getirildi. Bu binek admn gözünün gördüü en son yere kadar atacak bir

özellie sahipti. Bu binek benden önceki peygamberleri tamt. Ona bindim ve

yola çktm, beraberimde Cibril de vard. Bana: «n ve namaz kl» dedi. Ben de

öyle yaptm. Cibril, bana: «Nerede namaz kldn biliyor musun? Sen

Taybe'de namaz kldn ve inallah buraya hicret edeceksin» dedi. Daha sonra bir

daha: «n ve namaz kl» dedi. Ben de öyle yaptm. Cibril, bana: «Nerede namaz

kldn biliyor musun? Sen, Allah'n Musa'y konuturduu Sina danda

namaz kldn» dedi. Yine bir zaman sonra: «n ve namaz kl» dedi. Ben de inip

namaz kldm. Cibril, bana: «Nerede namaz kldn biliyor musun? Sen

sa'nn domu olduu Beytü'l-Lahm'da namaz kldn» dedi. Sonra Beytü'l-

Makdise girdiimde peygamberler etrafma toplandlar. Cibril beni öne

çkarnca imam oldum ve namaz kldk."

Sonra Cibril beni dünya semasna çkard. Orada Âdem vard. Cibril bana:

«Ona selam ver» dedi. Âdem bana: «Merhaba ey olum ve salih peygamber»

dedi. Sonra beni ikinci semaya çkard. Orada da teyzem oullan sa ve Yahya

bulunmaktayd. Sonra beni üçüncü semaya çkard. Orada Yusuf

bulunmaktayd. Sonra beni dördüncü semaya çkard. Orada da Harun

bulunmaktayd. Sonra beni beinci semaya çkard. Orada da dris

bulunmaktayd. Sonra beni altnc semaya çkard. Orada da Mûsa

bulunmaktayd. Sonra beni yedinci semaya çkard. Orada da brahim

bulunmaktayd. Sonra yedi semadan daha yukan çkard ve Sidretü'l-

Münteha'ya geldim. Beni bir sis kitlesi kaplaynca secdeye kapandm. Bana:

' Buhâri (7517), Müslim (162/262), bn Ceir 12/416-420).
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«Gökleri ve yerleri yarattm zaman sana ve ümmetine elli vakit namaz farz

kldm. Sen ve ümmetin bu görevi yerine getirin» denildi.

Geri dönerken brahim'e uradm bana bir ey sormad. Sonra Musa'ya

uradmda, bana: «Allah, sana ve ümmetine kaç vakit namaz farz kld?»

diye sordu. Ben: «Elli vakit» karln verince: «Buna ne sen, ne de ümmetin

güç yetirebilir. Rabbinden hafifletmesini iste» dedi. Tekrar Sidretü'l-

Münteha'ya döndüm ve secdeye kapanarak: «Ey Rabbim! Bana ve ümmetime

elli vakit namaz farz kldn. Ancak buna ne ben, ne de ümmetim güç

yetirebiliriz» dedim. Bunun üzerine Allah bana on vakit hafifletti.

Sonra yine Musa'ya uradm. Bana bir daha sorunca: «Bana on vakit

hafifletti» dedim. Mûsa bir daha: «Rabbine dön ve hafifletmesini iste» dedi.

Rabbim on daha, sonra bir on daha hafifletti. En sonunda: «Namaz be vakittir

ve elli saylacaktr. Sen ve ümmetin bu görevi yerine getirin» buyurdu. O an

Allah'n be vakiti artk azaltmayacan anladm. Musa'ya uradmda:
«Sana kaç vakit farz kld?» diye sordu. «Be vakit» dediimde: «sraila

oullarna iki vakit farz klnmt ve bu görevi yerine getirmemilerdi» dedi.

Ben de: «Bu (hüküm) Rabbimdendir ve geri dönmeyeceim» dedim.
"* ^

ibn Ebî Hâtim baka bir kanalla Yezîd b. Ebî Mâlik’ten, o da Enes'ten

bildiriyor srâ gecesi Cibril, Resûluilah'a (»aiww« «leyin meltem), eekten daha büyük,

katrdan daha küçük (ikisi arasnda) bir binek getirdi ve Resûlullah' (utuuu

mdM ona bindirdi. Bu binek admn gözünün gördüü en son yere kadar

atacak bir özellie sahipti. Beytü'l-Makdis'e ulat zaman oradaki tan
yanna gitti ve Cibril o ta parmayla delerek binei o taa balad. Sonra

mescidin içinde bir yere kadar yükselince, Cibril: "Ey Muhammedi Rabbinden

sana Hûru'l-Ayn' göstermesini istemedin mi?" dedi. Resûlullah MaUw *t>

«M: "Evet, istedim" dedi. Bunun üzerine Cibril: “O kadnlann yanna git ve

selam ver. O kadnlar kayann solunda oturuyor" dedi.

Sonra Resûlullah (oMttu ^ m*m) öyle devam etti: "Bu kadnlarn

yanlarna gidip selam verince selamm aldlar. Onlara: «Siz kimsiniz?»

deyince: «Biz hayrl güzelleriz. Biz, temizlenip kirlenmeyen, ikamet edip

göçmeyen ve sonsuzlap ölmeyen iyi bir kavmin eleriyiz» dediler. Sonra kalkp

gittim. Daha az bir zaman geçmiti ki birçok insan topland ve bir kii ezan

’ Nesâî (4499. Münker hadistir (Bakn: Elbânl, DaîfSünen en-Nesâî, 1866)
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okumaya balad. Namaz için kamet getirildii zaman kim imammz olacak

diye bakyordum. Cibril, beni öne çkarnca namaz kldrdm. Namaz bitince

Cibril: «Arkanda namaz klanlarn kim olduunu biliyor musun?» diye sordu.

Ben: «Hayr bilmiyorum» deyince, Cibril: «Bunlar Allah'n göndermi olduu

bütün peygamberlerdir» dedi.

Semra elimden tuttu ve beni semaya çkard. Bir kapya ulatmzda
kapnn açlmasn istedi. «Sen kimsin?» denilince: «Ben Cibril'im» karln
verdi. «Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Bunun üzerine kapy açtlar ve: «anoda, seninle gelene de

merhaba» dediler. Semann ta üstüne çktmzda Âdem'i gördüm. Cibril bana:

«Âdem babana selam vermeyecek misin?» deyince: «Evet vereceim» dedim.

Yanna gidip kendisine selam verdim. Selamm ald ve: «Merhaba ey olum ve

salih peygamber» dedi.

Sonra beni ikinci semaya çkard ve kapnn açlmasn istedi. Yine bir

önceki semada dedikleri gibi dediler. Orada da sa ve Yahya bulunmaktayd.

Sonra beni üçüncü semaya çkard ve kapnn açlmasn istedi. Yine bir önceki

semada dedikleri gibi dediler. Orada da Yusuf bulunmaktayd. Sonra beni

dördüncü semaya çkard ve kapnn açlmasn istedi. Yine bir önceki semada

dedikleri gibi dediler. Orada da drîs bulunmaktayd. Sonra beni beinci semaya

çkard ve kapnn açlmasn istedi. Yine bir önceki semada dedikleri gibi

dediler. Orada da Harun bulunmaktayd. Sonra beni altnc semaya çkard ve

kapnn açlmasn istedi. Yine bir önceki semada dedikleri gibi dediler. Orada

da Musa bulunmaktayd.

Sonra beni yedinci semaya çkard ve kapnn açlmasn istedi. Yine bir

önceki semada dedikleri gibi dediler. Orada da brahim bulunmaktayd. Sonra

da üzerinde yakuttan, inciden ve zebercedden çardak yaplm bir nehrin yanna

varncaya kadar yedinci semann üstüne çkard. O çardan üzerinde yeil ve

güzel bir ku vard. «Ey Cibril! Bu ku ne güzeldir» dedim. Cibril: «Ey

Muhammed! Onu yiyecek kii ondan daha güzeldir» dedi. Sonra: «Bu hangi

nehirdir biliyor musun?» diye sorunca: «Hayr, bilmiyorum » dedim. Cibril:

«Bu, Allah'n sana vermi olduu Kevser nehridir» dedi. Orada altndan ve

gümüten kaplar vard. Yakut ve zümrütler çakl talarnn üzerinde akyordu.

Suyu sütten daha beyazd. O kaplardan bir kap alarak su doldurdum ve içlim.
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Baktm ki tad baldan daha tatl, kokusu da miskten daha güzeldi. Sonra beni

alp bir aacn yanna gitti. Orada etrafm her renkten olan bir bulut kaplad.

O an Cibril benden ayrld. Ben Allah'a kar secdeye kapandm. Yüce Allah:

«Ey Muhammedi Gökleri ve yerleri yarattm zaman sana ve ümmetine elli

vakit namaz farz kldm. Sen ve ümmetin bu görevi yerine getirin » buyurdu.

Sonra bulut üzerimden çekilince Cibril elimden tuttu ve hzlca oradan

ayrldm.

brahim'in yanma cardmda bir ey demedi. Sonra Musa'nn yanna

geldiimde: «Ey Muhammedi Ne yaptn?» dedi. Ben: «Rabbim bana ve

ümmetime elli vakit namaz farz kld» dedim. Musa: «Ne sen, ne de ümmetin

buna güç yetiremezsiniz. Geri dön ve Rabbinden bunu hafifletmesini iste» dedi.

Bende hzl bir ekilde geri döndüm ve o aacn yanna geldim. Yine etrafm bir

bulut kaplad, ben de yine secdeye kapanarak: «Rabbim! Bize hafiflet» dedim.

Bunun üzerine Yüce Allah: «On vakti kaldrdm» buyurdu. Sonra bulut yok

oldu ve Musa'nn yanna giderek: «Bana on vakti kaldrd» dedim. Musa bir

daha: «Geri dön ve Rabbinden size hafifletmesini iste» dedi. Yüce Allah, ta ki,

«Be vakit elli vakit gibi saylacaktr" buyurana kadar her seferinde on vakit

daha kaldrd."

Ravi öyle devam etti: Sonra Resûlullah (sty&hu Beyhî «mtam)aa indi. Ancak

Cibril’e: "Hangi semaya gittiysek hepsi beni güleryüzle karlayp arlad.

Fakat bir kiiye selam verdim selamm ald, karlad ama gülmedi" deyince

Cibril: "Bu Cehennemim bekçisi Mâliktir. O yaratld zamandan beri kimseye

gülmemitir. Eer bir kiiye gülecek olursa sana güler" dedi. Resûlullah (ssiiaiishu

aleyhi veraiian): "Sonra bineime bindim ve gittim" buyurdu. Resûlullah UaHstiehu rfayhi

vesellem) bir süre yol aldktan sonra gda yükü tayan Kureyli bir kervanla

karlat. Devenin birinde biri siyah, biri de beyaz olmak üzere iki çuval vard.

Resûlullah (saliallahu aleyhi «ailem) kervann hizasna ulahca kervan ürktü ve geri

döndü. Üzerinde siyah ve beyaz çuval olan deve sersemleti ve çöküp

yerinde kald. Sonra Hz. Peygamber («iaiiahu aleyh, «selem) yoluna devam etti.

Sabah olduu zaman Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi veseiiam) yaad eyleri

ashâbna anlatt. Mürikler bunu iitince Ebû Bekr’in yanna gelerek: "Ey Ebû

Bekri Arkadandan ne haber? O bir aylk mesafeyi bir gecede gidip geldiini

söylüyor" dediler. Ebû Bekr: "Eer öyle demise doru söylemitir. Biz

bundan daha ötesinda onu tasdik ederiz. Onun göklerden haber aldn
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doruluyoruz'* cevabn verdi. Mürikler, Resûlullah'a MbübKj aleyhi mellem):

"Dediklerinin iareti nedir?" diye sorunca:
"
Filan filan yerde Kurey'li bir

kafilenin yanndan geçtim. Kervan ürktü ve geriye döndü. Üzerinde siyah ve

beyaz çuval olan deve sersemleyip çöktü ve yerinde kald" buyurdu. Bu kervan

geldii zaman durumu onlara sordular. Onlar da Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi maileni)

anlatm olduu gibi anlattlar. Bu sebeple Ebû Bekr, "Sddîk" diye

adlandrlmt. Mürikler, Resûlullah’a (sallallehu sierh' vaseiism): "Beraberinde Mûsa ve

sa varmyd?" deyince:
"
Evet vard" buyurdu. "Onlan bize vasfet”

dediklerine: "Mûsa, Umman'l Ezd kabilesinin erkekleri gibi esmer biriydi. sa

ise orta boylu saçlar kzl renkte biriydi. Sanki sakallarndan inciler

dökülmekteydi" buyurdu .

1

bn Cerîr, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî, Abdurrahman b. Hâim b.

Utbe vastasyla Enes’ten bildiriyor: Cibrîl, Resûlullah'a (salMlahu aleyhi rasadm), Burak

ile geldii zaman, Burak (sanki ürkmü gibi) kulaklann dikmiti. Cibril: "Dur

artk ey Burak! Vallahi bunun gibi bir zât daha sana binmedi" dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu aiayhi veseiiem) (binitiyle) yoluna devam etti ve yolun kenannda bir yalyla

karlat. Cibril'e: "Bu kimdir?" diye sorunca: "Yürü ey Muhammed!" dedi.

Resûlullah {saiiaiiatm aleyh veseiiem) bir süre yürüdü. Bir de bakt ki yolun kenanndan

biri kendisini çanyor ve: “Gel ey Muhammed!” diyordu. Cibril, Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi vesdem): "Yürü ey Muhammed!" dedi. Yine biraz yürüdükten sonra

Allah’n yaratt kullanndan bir grupla karlat. Bunlar: "Selam olsun sana

ey Evvel! Selam olsun sana ey Âhir! Selam olsun sana olsun ey Hâirî" dediler.

Cibril: "Selama cevap ver" deyince Resûlullah (seiiaUshu aleyhi vaseiiem) selamlarna

cevap verdi. Sonra bir grupla daha karlat ve ayn eyleri söylediler. Üçüncü

bir grupla karlat ve ayn eyleri söylediler. Beytü'l-Makdis’e yetiene kadar

bu böyle devam etti.

Hz. Peygamber’e (nMahu aleyh meltem) su, arap ve süt arzedildi. Hz. Peygamber

(sallaMu aleyhi vesBtem) sütü alnca, Cibril: "Sen ftrat seçtin. Eer suyu içseydin

ümmetin garkolurdu. Eer arab içseydin ümmetin sapard” dedi. Sonra

Âdem ve bütün peygamberler kendisine gönderildi. Resûlullah (ullaliahu alevhi

w»Hsm) o gece onlara imam oldu. Cibrîl: "Yolun kenannda gördüün yalya

gelince, dünyann kalan ömrü ancak o yalnn kalan ömrü kadardr. Seni

1 bn Kesîr, Tefsir (5/11-13) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir: "Bu rivayette arib

eyler ve acayiplikler vardr" dedi.
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çaran, yanna gitmeni isteyen kii Allah'n düman Iblis'tir. O, senin

kendisine gitmeni istedi. Sana selam verenler ise brâhîm, Musa ve sa'dr"

dedi .

1

bn Merdûye'nin Kesîr b. Huneys vastasyla Enes b. Mâlik'ten bildirdiine

göre Resûlullah (aiiaiiak aleyhi «ailem) öyle buyurmutur: "Ben bir gece Mescid'de

uyumuken üç kiinin bana doru geldiini gördüm. Birincisi: «te o» dedi.

kincisi: «Evet odur» dedi. Üçüncüsü ise: «Kavmin efendisini götürün» dedi.

Sonra geri gittiler ve ikinci gece onlar tekrar gördüm. Birincisi: «ite o» dedi.

kincisi: «Evet odur» dedi. Üçüncüsü ise: «Kavmin efendisini götürün» dedi ve

gittiler. Üçüncü gece de onlar gördüm. Yine birincisi: «te o» dedi. kincisi

:

«Evet odur» dedi. Üçüncüsü ise: «Kavmin efendisini götürün» dedi. Sonra beni

alp zemzem kuyusunun yanna getirip srtüstü yatrdlar. Kammn içini

ykadlar. Onlar birbirlerine: «Temizleyin» diyordu. Sonra iman ve hikmetle

dolu altn bir leen getirdiler ve içime boalttlar.

Sonra Cibril beni semaya çkard ve kapnn açlmasn istedi. Onlar:

«Kimdir o?» deyince, Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. « Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar: «Muhammed

(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi. Kap

açldnda baktm ki biri orada saa bakt zaman gülüyor, sola bakt
zamanda alyordu. Cibril'e: «Bu kimdir?» diye sorduumda: «Bu baban

Âdem'dir. Saa bakt zaman Cennetteki zürriyetini görüyor ve gülüyor. Sola

bakt zamanda Cehennemdeki zürriyetini görüyor ve alyor» dedi."

Ravi der ki: Sonra Enes b. Mâlik öyle devam etti: "Yeenim! Hadis daha

uzundur (biz ksa alalm). Cibril Resûluilah' (asiisiBhu aleyhi «niM altnc semaya

çkard ve kapnn açlmasn istedi. Onlar: "Kimdir o?” deyince, Cibril: "Ben

Cibril'im" karln verdi. "Beraberindeki kimdir?" dediklerinde:

"Muhammed'dir" dedi. Onlan "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi

mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Kap açldnda bir de bakt ki

Musa (ieytuuatam) orada. Sonra Resûluilah' (duttu aiyhi vmiiEm) yedinci semaya çkard

ve kapnn açlmasn istedi. Onlan “Kimdir o?” deyince, Cibril: "Ben Cibril'im"

karln verdi. "Beraberindeki kimdir?" dediklerinde: "Muhammed'dir"

dedi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?" diye sorunca:

1 bn Cerîr (14/422, 423) ve Beyhakî (2/361, 362). bn Kesir, Tefsî/de (5/10) der ki: "Baz

metinlerinde (baka rivayetlerde olmayan) gariplikler vardr" dedi.
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"Evet gönderildi" dedi. Kap açldnda birde bakt ki brâhîm (aMmeM orada.

brâhîm (aJerhisseiam): "Oula ve Peygambere merhaba" dedi. Sonra devam edip

Cennete geldi ve kapnn açlmasn istedi. Onlar: "Kimdir o?" deyince, Cibril:

"Ben Cibril'im" karln verdi. "Beraberindeki kimdir?" dediklerinde:

"Muhammed’dir" dedi. Onlar "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi

mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi” dedi ve kap açld.

Sonra Resûlullah (saiiai^m aleyhi vessiiam) öyle devam etti: "Cennete girdim ve bana

Kevser verildi. Cennette, etrafnda içleri incilerle dolu evler olan bir nehir vard.

Sonra devam edip Sidretü'l-Münteha'ya geldik. «Sonra (ona) yaklat derken

sarkp daha da yakn oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aral

kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedecelni vahyetti»
1

âyetlerinde olduu gibi yaklatm ve Allah bana ve ümmetime elli vakit namaz

farz kld. Bunun üzerine geri döndüm. Musa’nn yanna vardmda bana:

«Sana ve ümmetine kaç vakit farz kld?» diye sordu. Ona: «Elli vakit»

karln verdim. O: «Rabbine geri dön, sana ve ümmetine hafifletmesini iste»

dedi. Ben, Rabbime geri döndüm ve Rabbim on vakti kaldrd. Bir daha

Musa'nn yanna vardmda: «Sana ve ümmetine kaç vakit farz kld?» diye

sordu. Ona: «Krk vakit» karln verdim. O: «Rabbine geri dön, sana ve

ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Ben de tekrar Rabbime geri döndüm ve on

vakti daha kaldrd. Tekrar Musa'nn yanna vardmda: «Sana ve ümmetine

kaç vakit farz kld?» dedi. Ona: «Otuz vakit» karln verdim. O: «Rabbine

geri dön, sana ve ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Rabbime geri döndüm ve

on vakti daha kaldrd. Tekrar Musa'nn yanna vardmda: «Sana ve

ümmetine kaç vakitfarz kld?» dedi. Ona: «Yirmi vakit» karln verdim. O:

«Rabbine geri dön, sana ve ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Rabbime geri

döndüm ve on vakti daha kaldrd. Tekrar Musa'nn yanna vardmda: «Sana

ve ümmetine kaç vakit farz kld?» dedi. Ona: «On namaz vakti» karln
verdim. O: «Rabbine geri dön, sana ve ümmetine hafifletmesini iste» dedi.

Rabbime geri döndüm ve be vakti daha kaldrd. Sonra, Rabbim:

«Buyurduum deimez ve kitabm neshedilmez. Onu hafifletmem be vakti

hafifletmem gibidir. Onda size elli vakit gibi sevap vardr» buyurdu. Tekrar

Musa'nn yanna vardmda: «Sana ve ümmetine kaç vakit farz kld?» diye

sordu. Ona: «Be vakit» karln verdim. O: «Rabbine geri dön, sana ve

ümmetine hafifletmesini iste. srâil oullan bundan daha kolay ile

’ Necm Sur. &-10
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emrolundular, ama ona da güç yetiremediler» dedi. Ben de: «Rabbime o kadar

geri döndüm ki, artk utanmaya baladm» dedim."

Bezzâr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî,

eddâd b. Evs’ten bildiriyor: Biz: "Yâ Resûlallah! Senin Mirâc'a çkn nasl

oldu?” dediimizde öyle buyurdu: "Ashabmla beraber Mekke'de yats

namazn geç kldm. Cibril bana eekten daha büyük, katrdan daha küçük

beyaz bir binekle geldi. Bana: «Bin!» dedi. Ancak binek beni bindirmek istemedi.

Fakat Cibril onu kulandan tutarak çevirdi ve beni ona bindirdi. Sonra bizimle

havalanr gibi yürümeye balad. Admn gözünün gördüü en son yere kadar

atyordu. Bir hurma bahçesine varnca Cibril, bana: «n!» dedi. Ben de indim.

«Namaz kl» deyince de namaz kldm. Sonra tekrar binee bindik. Bana:

«Nerede namaz kldn biliyor musun?» diye sordu. «Hayr, bilmiyorum

»

dediimde : «Sen Yesrib'de yani Taybe'de namaz kldn» dedi.

Sonra binek tekrar bizimle havalanr gibi yürümeye balad. Yine admlarn

gözünün gördüü en son yere kadar atyordu. Bir yere ulatk ve Cibril bana:

«n!» dedi. Ben de indim. «Namaz kl» dedi. Ben de kldm. Yine binee

bindiimizde: «Nerede namaz kldn biliyor musun?» dedi. Ben: «Allah daha

iyi bilir» cevabn verince: «Sen Medyen'de, Musa'nn aacnn yannda namaz

kldn» dedi. Sonra binek tekrar havalanr gibi yürümeye balad. Hayvan yine

admlarn gözünün gördüü en son yere kadar atyordu. Sonra kökler

görünen bir yere geldiimizde, bana: «n!» dedi. Ben de indim. «Namaz kl»

deyince de namaz kldm.

Tekrar binee bindiimizde: «Nerede namaz kldm biliyor musun?» dedi.

Ben: «Allah daha iyi bilir» cevabn verince: «Sen Beytü-Lahm'da, sa b.

Meryem'in domu olduu evde namaz kldn» dedi. Sonra ehre varncaya

kadar gittik ve ehrin Yemen tarafna bakan kapsndan içeri girdik. Cibril

Mescid'in kble tarafna gitti ve binei balad. Mescid'e Güne'in ve Ay’n

vurduu bir kapdan girdik. Mescid'de bir müddet namaz kldm. Daha önce hiç

susamadm bir ekilde susamtm. Bana birinde süt, dierinde bal olan iki

kap getirildi. kisi birden bana sunuldu. Allah bana hidayet etti ve ben süt

kabn alarak kaptaki bütün sütü içtim.

Cibril'in önünde minbere yaslanm yal biri vard. Bu yal: «Arkadan

doru yola iletecek olan ftrat ald» dedi. Sonra beni alp yola çkt ve ehirdeki

vadiye vank. Bir de baktk k, Cehennem tepeler gibi görünüyor." Biz: "Yâ
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Resûlallah! Onu nasl buldun?" dediimizde öyle devam etti: "Onu scak su

kayna gibi buldum. Sonra beni alp yola devam etti. Kurey'lilerin filan filan

yerdeki kervanyla karlatk. Onlar bir develerini kaybetmi ve filan kii onu

bulmutu. Onlara selam verdiimde bazlar: «Bu, Muhammed'in sesidir»

dediler. Sonra sabaha kar Mekke'de arkadalarmn yanna vardm. Ebû Bekr

yanma gelip: «Yâ Resûlallah! Bu gece neredeydin? Yerine baktmda yoktun»

dedi. Bunun üzerine ona: «Bu gece Beytü’l-Makdis'e gittiimi biliyor musun?»

dedim. O: «Yâ Resûlallah! Dediin yer bir aylk bir mesafedir. Bana oray

anlat» dedi. Bana bir yol açlmt ve ben sanki Beytü'l-Makdis'e bakyor

gibiydim. Onlar bana ne sorduysa mutlaka onlara cevap verdim."

Ravi der ki: Ebû Bekr: "Senin Allah'n Resulü olduuna ehadet ederim"

dedi. Mürikler "bn Ebî Kebe'ye bakn. Bir gecede Beytü'l-Makdis'e gittiini

iddia ediyor" dedi. Resûlullah (seiieiiahu aleyhi veseiiem): "Size söylediim eylerin

delillerini bildireyim. Ben sizin filan filan yerdeki kervannzla karlatm.

Onlar bir deveyi kaybetmiti ve onu filan kii buldu. Onlar filan yerdedir ve

filan yerde konaklayacaklar. Filan zamanda da yannza varacaklar. Kervann

önünde üzerinde siyah bir örtü bulunan, iki siyah çuval yüklü olan boz bir deve

bulunmaktadr" buyurdu. O gün geldii zaman kavim yolu gözlemeye

balad. Gün ortasna yakn bir zamanda iken kervan göründü ve

Resûlullah'mUsiiBBhu aleyh, vaseiiemjvasfetmi olduu deve en öndeydi .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tîrmizî, Nesâî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin,

Katâde vastasyla Enes'ten bildirdiine göre Mâlik b. Sa’sa' kendisine

Resûlullah'n (uUsiiahu aleyh veseHem), srâ gecesini öyle anlattn söyledi:
"
Ben

Hatimde (veya Hicr’de) uzanm iken yanma baz kiiler geldi. Biri dier

arkadana: «u üç kii içinden orta olan» diyordu. Bana geldi ve ununla

unun arasn yarp" -yani boazyla göbek altna kadar olan yeri yarp-

«kalbimi çkard. Bana, içi iman ve hikmetle dolu altndan bir leen getirildi.

Kalbim zemzem suyu ile ykandktan sonra iman ve hikmetle doldurulup yerine

yerletirildi.»

Sonra bana adna Burak denilen katrdan küçük, eekten büyük beyaz bir

binek getirildi. Admlarn gözünün gördüü en son yere kadar atabiliyordu.

Ona bindim ve Cibril beni alp dünya semasna çkt. Kapnn açlmasn istedi.

’ Bezzâr, Kffu'l-Estâr (53), bn Kesîr, Tefsî/de (5/25) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn,

Taberânî (7142) ve Beyhakî (2/355-357, “sahih").
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Onlar: «Kimdir o?» deyince, Cibril: «Ben Cibril'im» karlm verdi

.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. Onlar: «Merhaba ona! Bu ne güzel gelitir» dediler. Kap

açldnda ve sema bittiinde orada Âdem'i gördüm. Cibril'e: «Ey Cibril! Bu

kimdir?» dediimde: «Bu senin baban Âdem'dir. Ona selam ver» karln
verdi. Ona selam verdiimde selamm alp: «Merhaba ey olum, ey salih

peygamber!» dedi.

Sonra ikinci semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona: «Sen

kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. «Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar: «Muhammed

(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi.

Onlar da: «Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap açldnda ve sema

bittiinde orada teyzem oullan Yahya ve sa'y gördüm. Cibril'e: «Ey Cibril!

Bu iki kii kimdir?» dediimde: «Bunlar Yahya ve sa’dr. Onlara selam ver»

dedi. Onlara selam verdiimde selamm aldlar ve: «Merhaba ey karde, ey

salih peygamber» dediler.

Sonra üçüncü semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona:

«Sen kimsin?» diye soruldu. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi.

«Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar:

«Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet

gönderildi» dedi. «Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap açldnda

ve sema bittiinde orada Yusuf vard. Ona selam verdiimde selamm alp:

«Merhaba ey salih kardeim, ey salih peygamber» dedi.

Sonra dördüncü semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona:

«Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. «Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar: «Muhammed

(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi.

«Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap açldnda ve sema bittiinde

orada dris vard. Ona selam verdiimde selamm alp: «Merhaba ey salih

kardeim, ey salih peygamber» dedi.

Sonra beinci semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona:

«Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. «Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar: «Muhammed
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(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: « Evet gönderildi» dedi.

«Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap\ açldnda ve sema bittiinde

orada Harun vard. Ona selam verdiimde selamm alp: «Merhaba ey salih

kardeim, ey salih peygamber» dedi.

Sonra altnc semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona:

"Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. «Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar; «Muhammcd

(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi.

«Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap açldnda ve sema bittiinde

orada Musa vard. Ona selam verdiimde selamm alp: «Merhaba ey salih

kardeim, ey salih peygamber» dedi. Ondan ayrldm zaman alamaya

balad. Ona: «Niçin alyorsun?» denildiinde: «Benden sonra gönderilen

genç Peygamberin ümmetinden Cennete girecek kiiler, benim ümmetimden

Cennete girecek kiilerden daha fazladr, ondan alyorum» dedi.

Sonra yedinci semaya geldiimizde Cibril kapnn açlmasn istedi. Ona:

«Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im» karln verdi. «Beraberindeki

kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi. Onlar: «Muhammed

(peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi.

«Merhaba, bu ne güzel bir gelitir» dediler. Kap açldnda ve sema bittiinde

orada brahim vard. Cibril'e : «Ey Cibril! Bu kimdir?» dediimde: «Bu babun

brahim'dir. Ona selam ver» dedi. Ona selam verdiimde selamm alp:

«Merhaba ey salih olum, ey salih peygamber» dedi.

Sonra Sidretü'l-Münteha'ya çkarldm. Orada meyveler küpler gibi,

yapraklan da fil kula gibiydi. Bir de baktm ki, orada kaynandan dört nehir

çkmaktatr. kisi batini, ikisi de zahiriydi. «Ey Cibril! Bu nehirler de nedir?»

dediimde: «Bâtni olan nehirler Cennetteki iki nehirdir. Zahiri olan nehirler ise

Nil ve Frat nehirleridir» dedi.

Sonra Beytü'l-Ma’mur'a çkanldm. Cibril'e: «Bu nedir?» dediimde: «Bu

Beytul-Ma'mur dur. Ona günde yetmi bin melek girer. Geri çktklannda da

bir daha oraya dönemezler» dedi. Sonra içlerinde arapla süt bulunan iki kap

getirilerek bana sunuldu ve: «stediini al» denildi. Ben sütü aldmda: «Sen

ftrat seçtin. Sen ve ümmetin bunun üzeresin» denildi. Sonra günde elli vakit

namaz farz klnd. Geri indim ve Musa'nn yanna yetitim. O: «Rabbn

ümmetine ne farz kld?» deyince: «Günde elli vakit namaz farz kld» dedim.
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Musa: «Ümmetin buna güç yetiremez. Ben senden önce baz kiileri denedim.

Bu konuda srail oullaryla da çok uratm. Sen Rabbine geri dön ve

ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Bunun üzerine Rabbime geri döndüm.

Rabbim be vakti kaldrd. Geri döndüümde Musa'nn yanna varp Rabbimin

be vakti kaldrdn haber verdim. Musa: «Rabbine geri dön ve ümmetine

hafifletmesini iste. Ümmetin buna güç yetiremez» dedi.

Be vakit namaz kalana kadar Musa ile Rabbim arasnda gidip geldim. En

son Musa'ya geldiimde: «Ne ile emrolundun ?» dedi. Ona: «Günde be vakit

namazla» dediimde: «Ümmetin buna güç yetiremez. Ben senden daha önce

insanlar denedim ve srail oullaryla çok uratm. Sen Rabbine geri dön ve

ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Ben de: «Rabbime o kadar gidip geldim ki,

artk utanmaya baladm. Ben buna raz olup teslim oluyorum. Rabbim bana:

"Ey Muhammedi Ben farz klacam kldm ve bunu kullanma hafiflettim. Her

iyiliklerini de on kat ile hesab ettim" buyurdu » dedim."1

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye Yunus vastasyla bn

ihâb'dan, o da Enes'ten bildiriyor: Ebû Zer, Resûlullah'n (uiiaiiehu aleyh' w*etam)

öyle buyurduunu anlatrd: "Ben Mekke'de iken evimin dam yarld. Cibril

inip gösümü yard ve zemzem suyu ile ykad. Sonra hikmet ve imanla dolu

altndan bir leen getirdi. Onu gösüme boaltp gösümü geri kapad. Sonra

beni elimden tutup gökyüzüne çkard. Dünya semasna geldiimiz zaman

Cibril semann bekçisine: «Aç!» dedi. Bekçi: «Kimdir o?» deyince, Cibril: «Ben

Cibril'im» karln verdi. «Beraberinde kimse varmdr?» diye sorduunda:

«Beraberimde Muhammed vardr» dedi. O: «Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?» diye sorunca: «Evet gönderildi» dedi. Kap açlp dünya

semasnda yükselmeye baladmzda sanda ve solunda iki karart olan birini

gördüm. Bu kii sana bakt zaman gülüyor, soluna bakt zaman da

alyordu. Yine bu kii: «Merhaba ey salih peygamber, ey salih olum!» dedi

Cibril'e: «Bu kimdir?» dediimde: «Bu Âdem'dir. Sanda ve solundaki

karartlar ise zürriyetidir. Sanda olanlar Cennet ahalisi, solunda olanlar da

Cehennem ahalisidir. Bu sebeple sana baktnda gülüyor, soluna baktnda

da alyor» dedi. Sonra beni ikinci semaya çkard. Cibril semann bekçisine:

«Aç!» dedi. Bekçi bir önceki semann bekçisi gibi dedi ve kapy açt."

' Ahmed 29/380, 381 (17833-17837), Buhârî (3207, 3393, 3887, 3430), Müslim (164/264,

265), Tinnizî (3346), Nesâî (447), el-Kübra (313) ve bn Cerîr (14/414, 415).
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Enes (in bildirdiine göre Ebû Zer): ''Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »esaM semalarda

Âdem, drîs, Musa, sa ve brahim'i (aByhimusseian) gördüünü ve hangisinin hangi

semada olduunu bildirmediini söyledi" dedi.

bn ihâb'n, bn Hazm'dan bildirdiine göre Ibn Abbâs ve Ebû Habbe el-

Ensârî, Hz. Peygamber'in (saJlllahu aleyhi veullem): "Sonra kalemlerin seslerini iittiim

semalara ç\kanld\m" buyurduunu söylediler. Yine bn Hazm ve Enes'in

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaHahu aleyhi venUem) öyle buyurmutun "Allah

ümmetime elli vakit namaz farz kld. Bu ekilde geri dönüp Mûsa'nn yanma

vardmda: «Allah ümmetine neyi farz kld?» diye sordu. Ben de: «Elli vakit

namaz farz kld» cevabn verdim. Musa : «Rabbine geri dön, ümmetin buna

güç yetiremez» dedi. Bu konuda Rabbime bavuruda bulunduumda elli vaktin

yansn kaldrd. Tekrar Musa'nn yanna dönüp durumu haber verdim. O:

«Rabbine geri dön, ümmetin buna güç yetiremez» dedi. Yine bu konuda

Rabbime bavuruda bulunduumda: «Be vakit namazdr ve size elli vakit gibi

sevap verilecektir. Benim sözüm deimez» buyurdu. Tekrar Musa'nn yanna

döndüümde: «Rabbine geri dön» dedi. Bunun üzerine ona: «Rabbimdct

utanmaya baladm» dedim. Sonra Cibril beni Sidretüi-Münteha'ya çkard.

Oray ne olduunu bilmediim çeitli renkler kaplamt. Sonra Cennete

sokuldum. Orada inciden kubbeler vard. Topra da miskti."
1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, DelâiVde Beyhakî ve

bn Asâkir, Ebû Saîd el-Hudri'den bildiriyor: Resûlullah (salidiahu aleyhi vesellem) bize

srâ (Miraç) gecesinde Mekke'den, Mescidü'l-Aksa'ya nasl gittiini öyle

anlatt: "Ben yats zaman Mescid(-i Haram)'da uyurken biri geldi ve beni

uyandrd. Uyandmda hiçbir ey göremedim. Sanki bir hayalet görmü

gibiydim. Mescid'den dar çkana kadar onu gözlerimle takip ettim. Bir de

baktm ki ben sizin hayvanlarnza ve katrlarnza daha az benzeyen, kulaklar

sakat Burak adnda bir hayvann üzerindeyim. Benden önceki peygamberler de

buna binerlerdi. 0 admn gözünün gördüü en son yere kadar atabilirdi. Ben

bu hayvann üzerinde seyrederken samdan bir kii: «Ey Muhammedi Bana

bak, sana bir ey soracam» diye çarmaya balad. Ancak ben ona bir cevap

vermedim. Sonra solumdan bir kii: «Ey Muhammedi Bana bak, sana bir ey

soracam» diye çarmaya balad. Ona da bir cevap vermedim. Yine ben onun

üzerinde seyir halindeyken kollarn svam ve üzerinde Allah'n yaratm

’ Buhârî (349, 1636), Müslim (163), Nosâî (448) ve Ibn Mâce (1399).
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olduu bütün zinetler bulunan bir kadnla karlatm. O da: «Ey Muhammedi

Bana bak, sana bir ey soracam» dedi. Ona da hiç bir cevap vermedim. Öylece

Beytü'l-Makdis'e ulatm. Hayvanm daha önce peygamberlerin hayvanlarn

baladklar halkaya baladm.

Sonra, Cibril içinde arap ve süt bulunan iki kapla geldi. Ben sütü içip

arab braktm. Bunun üzerine Cibril: «Sen ftrat seçtin. Eer arab alm
olsaydn ümmetin saptrd» dedi. Ben de: «Allahu ekber, Allahu ekber» dedim.

Cibril: «Yüzünde gördüüm bu ifade nedir?» diye sorunca: «Ben seyir halinde

iken samdan bir kii: "Ey Muhammedi Bana bak, sana bir ey soracam

"

diye çarmaya balad. Ancak ben ona bir cevap vermedim» dedim. Cibril:

«Seni çaran o kii Yahudilie davet edendir. Eer ona cevap verseydin

ümmetin Yahudi olurdu» dedi. Ben: «Sonra ben yine seyir halindeyken

solumdan bir kii: "Ey Muhammedi Bana bak, sana bir ey soracam" diye

çarmaya balad. Önada bir cevap vermedim» dedim. Cibril: «Seni çaran o

kii Hristiyanla davet edendir. Eer ona cevap verseydin ümmetin Hristiyan

olurdu» dedi. «Yine ben seyir halindeyken kollarn svam ve üzerinde

Allah'n yaratm olduu bütün zinetler bulunan bir kadnla karlatm. O da:

"Ey Muhammedi Bana bak, sana bir ey soracam " dedi. Ona da hiç bir cevap

vermedim» dedim. Cibril: «Bu dünyadr. Eer ona cevap verseydin ümmetin

âhiret yerine dünyay tercih ederdi» dedi.

Sonra Cibril ile beraber Beytü'l-Makdis'e girdik. Her birimiz iki rekat namaz

kldk. Sonra insanolunun ruhlarnn çkt Mi'râc'a çkarldm. Hiçbir

mahlûkat Mi'râc'tan daha güzel bir ey görmemitir, ölecek kiinin gözlerini

göe diktiini görmez misin? Bu Mi'râc't beenmesindendir. Sonra Cibril ile

beraber çkmaya devam ettik. Sonra baktm ki dünya semasnn sahibi, smail

denilen melein yanndaym. Onun emrinde yetmi bin melek bulunmaktayd.

Her meleinde ordusu yüz bin melekten olumaktayd. Cibril sema kapsnn

açlmasn isteyince : «Ona: "Sen kimsin?» denildi. Cibril: «Ben Cibril'im»

karlm verdi. «Beraberindeki kimdir?» dediklerinde: «Muhammed'dir» dedi.

Onlar: «Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?» diye sorunca: « Evet

gönderildi» dedi. Kap açldnda baktm ki, Âdem. Âdem, Allah'n kendisini

yaratt gün gibiydi ve hiç deimemiti. Ona zürriyetinden mümin kiilerin

ruhlar sunulunca: «Temiz bir ruh ve temiz bir nefis, onu lliyyin'de kln»

diyordu. Sonra zürriyetinden facir kiilerin ruhlun sunulunca: «Pis ruh ve pis

nefis, onu Sicdn’de kln» diyordu. Ben: «Ey Cibril! Bu kimdir?» dediimde:
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«Bu baban Âdem'dir» dedi. Âdem bana selam verip karladktan sonra

:

«Merhaba ey salih olum ve salih peygamber!» dedi.

Ksa bir zaman daha çktktan sonra üzerinde kokusu çkm ve bozulmu

etler serili sofralar gördüm. O sofralardan yiyen kiiler vard. «Ey Cibril!

Bunlar kimlerdir ?» dediimde: «Bunlar ümmetinden helali brakp ta haram

yiyen kiilerdir» cevabn verdi." Baka bir lafzda ise: "Birde baktm ki, ben,

gördüüm en güzel pimi etlerin bulunduu sofralarn yanndaym. Bu

sofralarn etrafnda leler de bulunmaktayd. Oradakiler sofradaki etleri brakp

lelerden yemekteydi. Bunun üzerine: «Ey Cibril! Bunlar kimdir?» dediimde:

«Bunlar zina edenlerdir. Onlar Allah'n kendilerine haram kld eyleri yapp

helal kldn da terk ettiler» dedi.

Ksa bir zaman daha çktktan sonra karnlan evler gibi büyük olan bir

toplulukla karlatm. Onlardan biri kalkt zaman yere ylyor ve:

«Allahm! Kyamet kopmasn » diyordu. Bunlar Firavun ailesinin yolunda

giden kiilerdi. Yolcular onlan çiniyordu. Onlann Allah'a (yalvararak) feryad

ettiklerini iittim. «Ey Cibril! Bunlar kimdir?» dediimde: «Bunlar

ümmetinden faiz yiyen kiilerdir» dedi ve: “Faiz yiyenler, ancak eytann

çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. .

.

01
âyetini okudu.

Ksa bir zaman daha çktktan sonra dudaklar deve dudaklar gibi olan bir

toplulukla karlatm. Onlara dudaklarn tutup azlarna ateten talar atan

biri musallat edilmiti. Azlarna atlan bu talar en dip taraflarndan

çkyordu. Onlann da Allah'a (yalvararak) feryad ettiklerini iittim. «Ey Cibril!

Bunlar kimdir?» dediimde: «Bunlar ümmetinden: “Yetimlerin mallarn

haksz yere yiyenler, ancak ve ancak karnlarn doldurasya ateyemi olurlar

vezaten onlar çlgn bir atee (cehenneme) gireceklerdir dedi.

Ksa bir zaman daha çkhktan sonra göüslerinden ve ayaklanndan asl

olan kadnlar gördüm. Onlann da Allah'a (yalvararak) feryad ettiklerini iittim.

«Ey Cibril! Bunlar kimdir?» dediimde: «Bunlar ümmetinden zina edenler te

evlatlann öldürenlerdir» dedi.

’ Bakara Sur. 275
1 Nisa Sur. 10



Âyet: 1 • Miraç Hadisesi 169

Ksa bir zaman daha çktktan sonra kendi yanlarndan etler kesilerek

azlarna baslan bir topluluun yanma vardm. Onlara: «önceden de

yediiniz gibi yiyin» deniliyordu. «Ey Cibril! Bunlar kimdir ?» dediimde:

«Bunlar ümmetinden hep bakalarn ayplayarak insanlarn etlerini yiyen

kiilerdir» dedi.

Sonra ikinci semaya çktk ve baktm ki Allah'n yaratm olduu en güzel

kii orada. O, insanlara güzellikte, Ay'n on dördüncü gecesi dier yldzlara

üstünlük salad gibi üstünlük salamt. «Ey Cibril! Bu kimdir?»

dediimde: «Bu kardein Yusuftur. Beraberindekiler ise kavminden bir

gruptur» dedi. Ona selam verdiimde selamm alp beni karlad. Sonra

üçüncü semaya çktk. Orada da teyzem oullan Yahya ve sa'y gördüm.

Beraberlerinde kavimlerinden elbiseleri ve saçlan birbirlerine benzeyen bir

topluluk ta vard. Onlara selam verdiimde selamm alp beni karladlar.

Sonra dördünci semaya çktk. Orada da dris ile karlatm. Allah onu

yüksek bir yere yükseltmiti. Ona selam verdiimde selamm ald ve beni

karlad. Sonra beinci semaya çktk. Orada da Harun ile karlatm.

Sakalnn yans beyaz, yans da siyaht. Sakal uzunluundan dolay neredeyse

göbeine deecek kadard. «Ey Cibril! Bu kimdir?» dediimde: «Bu kavmi

tarafndan çok sevilen Harun b. mrân’dr. Berabennde kavminden de birçok

topluluk bulunmaktadr» dedi. Onlara selam verdiimde selamm alp beni

karladlar.

Sonra altna semaya çktk. Orada da esmer tenli çok saçl Mûsa b. mrân'

gördüm. Eer iki gömlek giymi olsayd kllan gömlekten dan çkard. O:

«nsanlar benim Allah katnda insanlann en deerlisi olduumu iddia

etmektedir. Oysa Allah katnda benden daha deerli kii budur (diyerek beni

gösterdi). O tek bana olsayd umursamazdm. Ancak bütün peygamberler

kendisine tâbi olanlarla beraberdir» diyordu. «Ey Cibril! Bu kimdir?»

dediimde: «Bu kardein Mûsa b. mrân'dr. Bareberinde kavminden bir

topluluk ta vardr. Ona selam verdiimde selamm ald ve beni karlad. Sonra

yedinci semaya çktk. Orada da brahim ile karlatm. O, oturmu ve srtn

Beytü'l-Ma'mûr'a dayamt. Beraberinde kavminden bir toplulukta

bulunmaktayd. Ona selam verdiimde selamm ald ve: «Merhaba ey sâlih

olum!»" dedi. Bana: «Bu senin ve ümmetinin yeridir» denildi. Sonra

:

*üphesiz, insanlarn brahim'e en yakn olan, elbette ona uyanlar, bir de bu
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peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur

*

âyetini okudu. Sonra baktm ki, ümmetimden iki grup. Bir grup kat gibi

elbiseler giymiken bir grup ta kül renginde elbiseler giymiti.

Sonra Beytü'l-Ma'mûr'a girdim. Beraberimde de elbiseleri beyaz olan grup

içeri girdi. Elbiseleri kül renginde olan kiilerle aramzda bir perde çekildi.

Ancak onlar yine de hayr üzeredirler. Benimle içeri girenlerle beraber namaz

kldm. Sonra onlarla beraber geri dar çktk. Beytü'l-Ma'mûr'da hergün

yetmi bin melek namaz klar ve kyamet gününe kadar oraya bir daha geri

gelmezler.

Sonra Sidretu'l-Munteha'ya götürüldüm. Oradaki meyve yapraklarnn her

birinin büyüklüü bu ümmetin üzerini kapatacak kadard. Onun ortasnda

kendisine Selsebîl denilen bir rmak vard. Sonra bu rmak ikiye ayrlmaktayd.

«Ey Cibril! Bu nedir?» dediimde: «Bu rmak, Rahmet rmadr. Dieri ise

Allah'n sana vermi olduu Kevser rmadr» dedi. Rahmet nehrinde

ykandm ve gelmi geçmi bütün günahlarm affedildi. Sonra Cennete girene

kadar Kevser nehrine götürüldüm. Orada hiçbir gözün görmedii, hiçbir

kulan iitmedii ve hiç kimsenin aklna bile gelmeyecei güzellikler vardr. Bir

de baktm ki, orada tad ve rengi bozulmayan su ve süt nehirleri, içenlere zevk

veren araptan nehirler ve süzülmü baldan nehirler bulunmaktayd. Narlarn

büyüklüü deve derisinden yaplan tulum kadard. Orada bir de Buht devesi

büyüklüünde kular vard." Ebû Bekr “Yâ Resûlallah! Bu ku çok güzeldir"

deyince, Resûlullah (uNtehu *yh «akm) öyle devam etti:
"
Onlar yiyecek kiiler

ondan daha güzeldir ey Ebû Bekr! Dilerim ki sen de onlardan yersin. Yine

orada dudaklar siyah bir cariye gördüm. Ona: «Sen kimin cariyesisin ?

»

dediimde: «Ben Zeyd b. Hârise'nin cariyesiyim» karln verdi." Resûlullah

(sailailahu aleyhi meltem), Zeyd'i onunla müjdelemiti. "Sonra bana Cehennem

arzolundu. Onda Allah'n gazab, azab ve intikam vard. Eer Cehenneme

talar ve demirler atlacak olsayd onlar da yerdi. Sonra da Cehennemin

kaplan bana kapand.

Sonra Sidretü'l-Münteha'ya çkanldm. Oray (bir bulut) kaplayverdi.

(Rabbimle) aramzda iki yay aral hatta daha da az bir mesafe kald. Sonra her

yapran üzerine bir melek indi. Allah, bana emredeceini emredip elli vakit

namaz farz klarak: «Sana her iyilikte on kat sevap vardr. Eer iyilik yapmaya
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yeltenir ve yapmazsan sana bir sevap yazlr. Eer bu iyilii yaparsan

karlnda on sevap yazlr. Eer bir kötülük yapmaya yeltenir ve yapmazsan

sana hiçbir ey yazlmaz. Eer yaparsan sana sadece bir kötülük yazlr»

buyurdu.

Sonra Musa'ya götürüldüümde: «Rabbin sana ne emretti?» dedi. Ona:

«(Rabbim) Elli vakit namaz emretti» dediimde: «Rabbine geri dön ümmetine

hafifletmesini iste. Çünkü ümmetin buna güç yetiremez» dedi. Ben de dönüp:

«Ey Rabbim! Ümmetim, ümmetlerin en zayfdr, onlara hafiflet» dedim.

Bunun üzerine Rabbim on vakti kaldrd. Bu ekilde sadece be vakit kalncaya

kadar Mûsa ile Rabbim arasnda gidip geldim. Rabbimin katndaki bir melek

bana : «Farzm tamamland ve kullanma hafifletildi. Onlann her iyiliine kar
da on kat sevap verildi» diye nida etti. Sonra tekrar Musa'nn yanna

döndüümde: «Ne ile emrolundun?» dedi. «Be vakit namazla dediimde:

"Geri dön ve Rabbinden ümmetine hafifletmesini iste» dedi. Ben de: «Rabbime o

kadar gidip geldim ki, artk gitmeye utanyorum» dedim."

Sonra Resûlullah (uiiftahu ««senem), Mekke'de sabahlad ve acaip olan eyleri

anlatp: "Dün Beytü’l-Makdis'e gittim. Orada göklere çkanldm ve filan,

filan gördüm" buyurdu. Ebû Cehl: “Muhammed'in dediine armyor
musunuz?” dedi. Resûlullah MaiBhu aleyhi veseiiem): "Ben onlara göe çkanldm
zaman Kurey'li kafileyi filan filan yerde gördüümü, kervann ürktüünü ve

geri döndüüm zaman onlar Akabe'de gördüümü haber vermitim" buyurdu.

Yine Resûlullah {laiiaiiahu aleyhi veeiiem) onlara her kiinin devesini nasl ve yükünün ne

olduunu haber vermiti. çlerinden biri: “Ben aranzda Beytü'l-Makdis'i en

iyi bilenim. Onun binas ve ekli nasldr, daa yaknl ne kadardr?”

dediinde, Beytü'l-Makdis Resûlullah'n (laiyhu aleyhi mailem) huzuruna getirildi ve

Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi maiier) ona bakarak: "Binas ve ekli u ekildedir. Daa
yaknl ise u kadardr" buyurdu. Bu kii de: “Doru söyledin” dedi.’

Bezzâr, Ebû Ya'la, bn Cerîr, es-Salât’ta Muhammed b. Nasr el-Mervezî, bn

Ebî Hatim, bn Adiy, bn Merdûye ve DelâiVde BeyhakFnin bildirdiine göre

Ebû Hureyre: "Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine

baz âyetlerimizi göstermek için, etrafn mübarek kldmz Mescid-i

Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sfatlardan münezzehtir. üphesiz

' bn Cerîr (14/436-441), bn Kesir, Tefsirde (5/20-23) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Beyhakî (2/90-96) ve bn Asâkir 3/509-516).
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ki her eyi hakkyla iiten, hakkyla gören O'dur
"1

âyetini açklarken öyle

dedi: Cibril, Mikâil ile beraber Hz. Peygamber'elsBBiahualeytveeiiem) gelmiti. Cibril,

Mikâil'e: "Bana zemzem suyu ile dolu bir leen getir ki, onunla

(Muhammed’in) gösünü yanp kalbini temizleyeyim" dedi. Cibril,

Muhammed'in isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) kamn yanp üç defa ykad. Mikâil de ona üç

leen zemzem suyu getirdi. Cibril, Muhammed’in (saiiaüahu aleyhi mailem) gösünü

açp kin ve dümanlktan ne varsa çkarp att ve yerini sabr, ilim, iman, yakin

ve slam’la doldurdu. Omuzlan arasna peygamberlik mührünü bastktan

sonra bir atla gelerek onu ata bindirdi. Bu at gözünün gördüü en son yere

kadar admn atabilen bir att.

Sonra da Cibril ile beraber yola çktlar. Bir günde ekip dier günde mahsûl

biçen bir kavmin yanna geldiler. Bu kavmin biçtii tarla tekrar eski haline

geliyor ve biçilmemi gibi oluyordu. Hz. Peygamber MaHahu aleyhi metan): "Ey

Cibril! Bu nedir?" diye sorunca: "Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir.

Onlann bir sevab onlara yedi yüz kat olarak arttnlmaktadr. Onlann infak

ettikleri (yedi yüz kat olarak) geri verilmektedir" dedi.

Sonra balan kayalarla ezilen bir topluluun yanna geldiler. Balan her

ezilmesinde tekrar eski haline geliyor ve bu böylece durmadan devam

ediyordu. Hz. Peygamber MaHaiu aleyhi veaellem): "Ey Cibril! Bunlar nedir?" diye

sorunca: "Bunlar, farz namazlar kendilerine ar gelip te namaz terk

edenlerdir” dedi. Sonra önlerinde ve arkalannda yamalar olan bir topluluun

yanma geldiler. Onlar develer ve koyunlar gibi yürüyüp, onlar gibi dikenli

otlar, zakkum ve Cehennem talanndan yiyordu. Hz. Peygamber (saiiaiBhu aleyhi

veseiiem): "Ey Cibril! Bunlar nedir?" diye sorunca: "Bunlar, mallannn zekâtlann

vermeyenlerdir. Allah onlara hiçbir ekilde zulmetmemektedir" dedi.

Sonra önlerinde bir kazanda pimi et olan bir topluluun yanna geldiler.

Baka bir kazanda da pis kokulu pimemi et vard. Onlar pimi eti brakp

pimemi pis etten yemeye baladlar. Hz. Peygamber (saiiaMu aleyhi mailem): "Ey

Cibril! Bunlar nedir?" diye sorunca: "Bu adam senin ümmetinden biridir ki,

yannda temiz ve helal olan kadn bulunurken pis bir kadnn yanna giden

onunla beraber olup ve onun yannda sabahlayan kiidir. Kadn da hela!

kocasn brakp pis bir erkee giden ve yannda sabahlayan kiidir" dedi.

1

srâ Sur. 1
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Sonra yol kenannda gelen gidenin elbiselerini yrtan ve geçen baka

eyleride parçalayan bir direin yanna geldiler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu bM*

vEseiiem): "Ey Cibril! Bu nedir?" diye sorunca: "Bunlar senin ümmetinden olan

öyle topluluktur ki, bunlar yolda oturupta yolu keserler" dedi. Sonra büyük

bir kucak odun toplaypta onu tayamayan bir adamla karlatlar. Ancak

tayamad halde halen bu ban üzerine odun topluyordu. Hz. Peygamber

(sBiiaiiahu aleyhi veseiM: "Ey Cibril! Bu nedir?" diye sorunca: "Bu, ümmetinden,

üzerinde insanlann emaneti bulunan kiidir. Bu, emanetleri ödemeye güç

yetiremedii halde halen dahada emanet almak isteyendir" dedi.

Sonra dilleri ve dudaklan demir makaslarla kesilen bir topluluun yanna

geldiler. Dilleri ve dudaklan, her kesilmesinde eski haline geliyor ve bu

böylece durmadan devam ediyordu. Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi ««iem): "Ey

Cibril! Bunlar nedir?" diye sorunca: "Bunlar fitne çkaranlardr" dedi. Sonra

içinden büyük bir öküz çkan küçük bir deliin yanna geldiler. Öküz çkt
delie geri girmek istiyor, ama giremiyordu. Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi mallm):

"Ey Cibril! Bunlar nedir?" diye sorunca: "Bu, büyük konuan, sonra piman

olup söylediinden dönmeye gücü yetmeyen kiidir" dedi.

Sonra öyle bir vadiye geldiler ki Resûlullah (saiiaiiahu aleyh' «seiian) orada temiz ve

souk bir rüzgar hissetti. Misk kokusu ald ve bir ses iitti. "Ey Cibril! Bunlar

nedir?" diye sorunca, Cibril öyle dedi: "Bu, Cennetin sesidir. O: "Ey Rabbim!

Bana vaad ettiklerini ver. Odalarm, ipek atlasm, ipeim, ince ipekli kumam,
kaln ipekli kumam, harikulade eylerim, incim, mercanm, gümüüm,

altnm, kupalarm, sergilerim, ibriklerim, bineklerim, balm, suyum, sütüm

arabm çoald. Bana vaad ettiklerini ver» demektedir. Yüce Allah:

Müslüman her kadn ve her erkek, mümin her kadn ve her erkek enindir"

buyurunca. Cennet: "Raz oldum" dedi.

Sonra baka bir vadiye geldiklerinde Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) kötü bir ses

iitip, kötü bir koku alnca: "Ey Cibril! Bu nedir?" diye sordu. Cibril: "Bu

Cehennem'in sesidir. "O: «Ey Rabbim! Bana vaad ettiklerini ver. Zincirlerim,

perçinlerim, ateim, kaynar suyum, dikenli otlanm, rinim, azabm çoald.

Dibim uzaklat ve hararetim iddetlendi. Bana vaad ettiklerini ver»

demektedir. Yüce Allah: "Mürik her kadn ve erkek, kâfir her kadn ve erkek,

pis olan her ey ve hesap gününe inanmayan her zorba enindir" buyurunca,

Cehennem: "Raz oldum” dedi.
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Sonra Beytü’l-Makdis'e gelene kadar seyretti ve inip atn bir kayaya

balad. Sonra içeri girip meleklerle beraber namaz kld. Namaz bittii

zaman: "Ey Cibril! Seninle beraber olan kimdir?" dediler. Bunun üzerine

Cibril: "Bu Muhammed’dir (»lyahu «alem) dedi. Melekler: "Muhammed

(peygamber olarak) gönderildi mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi.

Melekler "Allah o kardee ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir

karde ve ne güzel bir halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler.

Sonra peygamberlerin ruhlar ile karlat. Onlar Rablerine hamdü sena

ettiler. Ibrâhim (aieyhisuian): "Beni dost edinen, bolca mülk veren, bana tâbi olan

itaatkar bir ümmet veren, cehennemden kurtaran, onu bana souk ve

selamet klan Allah'a hamd olsun" dedi. Sonra MûsaiBeytmaM, Rabbini överek:

"Benimle sözlü olarak konuan, Firavun ailesini helak eden, Isrâil oullarnn

kurtuluunu benim elimde klan, benim ümmetimi hakka hidayet eden ve adil

bir ümmet klan Allah'a hamd olsun" dedi.

Sonra Dâvud (iyhîmln), Rabbini överek: "Bana büyük bir mülk veren,

Zebûriu öreten, bana demiri yumuak klan, dalan emrime vererek dalan

ve kulan benimle beraber tebih ettiren, bana hikmeti ve hitabeti veren

Allah'a hamdolsun" dedi. Sonra Süleyman (afayhmiam), Rabbini överek: "Rüzgan

ve eytanlan emrime veren, onlara mihraplar, heykeller, havuz gibi leenler,

sabit kazanlar gibi istediim iler yaptrmam salayan, bana ku dilini

öreten, her eyden üstün nimetler veren, eytanlardan, insanlardan ve

kulardan askerleri emrime veren, bir çok mümin kulundan üstün klan, bana

hiç kimsenin sahip olamayaca kadar büyük ve hesapsz tertemiz bir mülk

veren, Allah'a hamdolsun" dedi.

Sonra Isa (Avhimlan), Rabbini överek: "Beni kelimesi klan, beni Âdem'e

benzeten, onu topraktan yarattktan sonra ona: «Ol» buyurmu ve Âdem

oluvermi, bana kitab, hikmeti, Tevrat' ve ncîl'i öreten, çamurdan ku ekli

yapp sonra ona üflediimde Allah'n izniyle ku haline getirme imkan veren,

dilsizleri, alaca hastalarn iyiletirmemi salayan, ölüleri diriltme gücü veren,

beni katna yütselten, temizleyen, beni ve annemi eytann errinden

koruyan, eytana bize gelecek bir yol brakmayan Allah’a hamdolsun” dedi.

Sonra Muhammed (HiaiMu aleyh venM, Rabbine hamdü sena ederek: "Hepiniz

Rabbinize hamdü sena ettiniz. Ben de Rabbime hamdü sena edeceim" buyurup
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öyle devam etti:
"
Beni âlemlere rahmet olarak gönderen, yine bütün insanlara

müjdeleyin ve uyana olarak gönderen, bana içinde her eyin açklamas olan

Furkan' (Kur'ân') indiren, ümmetimi insanlar arasnda ümmetlerin en

hayrls ve orta ümmet klan, ümmetimi öncekiler ve sonrakiler klan, gösümü

yaran, içimden kötülükleri kaldran, anm yücelten, beni ilk ve sonuncu klan

Allah'a hamd olsun." brâhîm (eieyhiselara): "te bununla (Allah), Muhammed'i

sizden üstün klmtr" dedi.

Sonra Resûlullah’a (saiiaiiehu Be^h «eseiier) azlan kapal üç kap getirildi. çinde su

olan kap getirilip: "ç!" denilince, ondan az bir ey içti. Sonra içinde süt olan

kap geririlip: “ç!" denilince, ondan kanana kadar içti. Sonrada içinde arap

bulunan kap getirildi ve: "ç!" denildi. Bunun üzerine Resûiullah (saUUm Beyt»

yeteUam): "Bunu içmek istemiyorum. Çünkü kanp doydum" dedi. Cibril: "Bu,

senin ümmetine haram klnacaktr. Eer onu içseydin ümmetinden çok az

kii sana tâbi olacakt" dedi.

Sonra Cibril, Resûlullah’ (taUUvj aleyhi miiem) semaya çkanp kapnn açlmasn

isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu, Muhammed’dir"

karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak) gönderildi mi?"

diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Onlar: "Allah o kardee ve halifeye

uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir halifedir. Bu ne

güzel bir gelitir" dediler. Resûiullah (saiiaiishu Biuyti vesdism) içeri girdi ve insanlann

hilkatnda olan eksiklik gibi hiçbir eksiklii olmayan biri ile karlat. Bu kiinin

sanda kendisinden güzel kokular gelen bir kap vard. Solunda da

kendisinden kötü kokular gelen dier bir kap vard. Sandaki kapya

baktnda gülüyor ve müjdeleniyordu. Solundaki kapya baktnda ise

alayp üzülüyordu. Hz. Peygamber UaiiaMu aleyhi vesilem): "Ey Cibrîl! Bu kimdir?"

diye sorduunda: "Bu senin baban Âdem'dir. Sandaki kap Cennet

kapsdr. Ona baktnda ondan giren zümyetini görüp gülüyor ve

müjdeleniyor. Solundaki kap ise Cehennemdir. Ona baktnda da ondan

giren zürriyetini görüyor ve alayp üzülüyor" dedi.

Sonra Cibrîl, Resûlullah' (saJJailahu aleyhi veseiiem) ikinci semaya çkanp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?” denildi. Cibril: "Bu

Muhammed'dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi” dedi. Onlar: "Allah o kardee

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir
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halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah(salai8»nj3M««sBiiem) içeri girdi

ve iki gençle karlat. Cibril'e: "Ey Cibril! Bunlar kimdir?" diye sorduunda:

"Bunlar sa b. Meryem ve Yahya b. Zekeriyya'dr" cevabn verdi.

Sonra Cibril, Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi mellem) üçüncü semaya çkanp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu

Muhammed'dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi” dedi. Onlar: "Allah o kardee

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir

halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah Maiiahu aleyhi «mim içeri girdi

ve Ay’n güzellikte on dördüncü gecesinde dier yldzlara üstün klnd gibi,

güzellikte insanlara en üstün klnan birini gördü. "Ey Cibril! Bu kimdir y "

diye soruncada: "Bu kardein Yusuf'tur" dedi.

Sonra Cibril, Resûlullah' (saiiaiiehu aleyhi mailem) dördüncü semaya çkanp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu

Muhammed'dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?” diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Onlar: "Allah o kardee

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir

halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah (saUaiiahu aleyhi vesaiiem) içeri girdi

ve bir kiiyle karlat. "Ey Cibril! Bu kimdir?" diye soruncada: "Bu, Allah’n

yüksek yere yükselttii drîs'tir" dedi.

Sonra Cibril, Resûlullah' (ssiiaJiahu aleyhi «»iem) beinci semaya çkarp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu

Muhammed’dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Onlar: "Allah o kardee

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir

halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah (talllahu aleyhi melem] içeri girdi

ve etrafndaki toplulua bir eyler anlatan birini gördü. "Ey Cibril! Bu kii ve

etrafndakiler kimdir?" diye sorunca: "Bu, sevilen Harun'dur. Etrafndakilere

srâil oullandr" dedi.

Sonra Cibril, Resûlullah' (uiaiiehu deyt» raeiiem) altnc semaya çkanp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu

Muhammed'dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?" diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Onlar "Allah o kardee



Âyet: 1 • Miraç Hadisesi 177

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir

halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah (seilaiiahu aleyh. veseibn) içeri girdi

ve oturan bir adamla karlat. Resûlullah (sBiiaiiahu alev*' vtseiiem) geçip gidince adam

alamaya balad. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vcseHm): "Ey Cibril! Bu kii ve

etrafndakiler kimdir
?"

diye sorunca: "Bu, Mûsa'dr" cevabn verdi. "Niçin

alyor?" deyince de, Mûsa (aieyhisseim): "srâil oullar, benim Âdemoullar

arasnda Allah katnda en deerli kii olduumu iddia etmektedir. Bu kii de

Âdemoullanndandr. Bu kii dünyaya benden sonra geldi ve ben onun

arkasnda kaldm. Eer tek bana olsayd umursamazdm. Ancak her

peygamber kendi ümmetiyle beraber gelir” dedi.

Sonra Cbrîl, Resûlullah' Maiiahu aleyh. reseiiem) yedinci semaya çkarp kapnn

açlmasn isteyince: "Ey Cibril! Bu kimdir?" denildi. Cibril: "Bu

Muhammed'dir" karln verdi. Onlar: "Muhammed (peygamber olarak)

gönderildi mi?” diye sorunca: "Evet gönderildi" dedi. Onlar "Allah o kardee

ve halifeye uzun ömürler versin. O ne güzel bir karde ve ne güzel bir

halifedir. Bu ne güzel bir gelitir" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseM içeri girdi

ve Cennet kapsnn yannda bir kürsüde oturan ak saçl biri ile karlat. Bu

kiinin etrafnda ak yüzlü bir topluluk vard. Renklerinde deiik bir ey olan

baka bir topluluk ta bulunmaktayd. Renklerinde deiik bir ey olan

topluluk bir nehre girdi ve ykand. Deiik olan renklerinden bir eyler

gitmiti. Sonra baka bir nehre girdiler ve ykandlar. Yine deiik olan

renklerinden bir eyler gitmiti. Sonra baka bir nehre girdiler ve ykandlar.

Sudan çktklannda o deiik olan renkleri tümden gitmi ve dier arkadalan

gibi olmulard. Bu kiiler geldiler ve arkadalannn yanlanna oturdular.

Resûlullah {saiiaitaiHj aiByhi vBseiiem): "Ey Cibril! Bu ak saçl adam, bu ak yüzlü kiiler ve

renklerinde deiik bir ey olanlar kimlerdir? Bu girdikleri nehirler de neyin

nesidir
?"

diye sorunca: "Bu, yeryüzünde saçlan ak olan ilk kii baban

brâhîm'dir. Yüzleri ak olan kiiler imanlarna zulüm katmam kiilerdir.

Renklerinde deiiklik olanlar ise iyi amel ettikten sonra kötü amel edip

Allah'a tövbe edenler ve tövbeleri Allah tarafndan kabul edilen kiilerdir.

Birinci nehir Allah'n rahmeti, ikinci nehir ise nimetidir. Üçüncü nehirde ise

Rableri kendilerine temiz arap içirdi" dedi.

Sonra Sidre’ye çkarld ve kendisine: "Buras Sidretü'l-Münteha'dr.

Buraya ümmetinden sünnetine uyan her kii gelebilir" denildi. Bir de bakt ki,

Sidretü’l-Münteha, köklerinden kokusuz temiz sular akan nehirler, tad
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deimeyen süt nehirleri, içenlere lezzet veren arap nehirleri ve süzme

baldan nehirler akan bir aaçtr. O öyle bir aaçtr ki, süvari onun gölgesinde

yetmi yl gider ve o gölgeyi geçemez. Onun bir yapra bir ümmetin üstünü

kapatacak bir büyüklüktedir. Allah'n nuru bu aac kaplamtr. Kargalarn

aaçlara konmas gibi de bu aaç, melekler tarafndan kaplanmtr.

Sonra Yüce Allah, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Dile!" buyurunca,

Resûlullah (saJiaiiahu aleyhi vtKiiem) öyle dedi:
"
brahim'i dost edindin ve ona büyük bir

mülk verdin. Mûsa ile konutun. Davud'a büyük bir mülk verdin , ona demiri

yumuattn ve dalan emrinde kldn. Süleyman’a da büyük bir mülk verdin.

Cinleri, insanlan ve eytanlan onun emrinde kldn. Rüzgan da onun emrinde

klp kendisinden sonra kimsenin sahip olamayaca bir mülk verdin. sa'ya

Tevrat’ ve ncil' örettin. Dilsizlerle alaca hastalann iyiletirme ve izninle

ölüleri diriltme yetkisi verdin. Kendisini ve annesini kötü eytann errinden

korudun. eytann onlara gidecek hiçbir yolu yoktur." Rabbi, Resûlullah'a

(laliaiiahu aleyhi vueiierr) öyle buyurdu: "Ben seni de dost edindim. Bu, Tevrat'ta

«Rahmân'n sevgilisi diye yazldr. Seni tüm insanlara müjdeci ve uyarc

olarak gönderdim. Gösünü yardm, yükünü indirdim, ann yücelttim. Ben

ne zaman zikredilirsem, sen de mutlaka benimle beraber zikredilirsin. Senin

ümmetini, ümmetlerin en hayrls kldm. Senin ümmetini orta bir ümmet

kldm. Senin ümmetini hem evvel, hem âhir bir ümmet kldm, Senin

ümmetinin hutbesini, içinde senin, benim kulum ve Resûlüm olduuna

ahitlik etmeden caiz klmadm. Senin ümmetinden kalpleri ncirleri olan

topluluklar yarattm. Yaratl olarak ilk peygamber olarak seni, gönderili

olarak ta sonuncusu kldm. Hüküm verme bakmndan seni ilk kii kldm.

Senden önce hiç bir peygambere vermediim Seb'u'l-Mesânî’yi (Fatiha

Sûresini) verdim. Sana Bakara Sûresinin son âyetlerini verdim. Yine senden

önce hiç bir peygambere vermediim Ar'n altndaki hâzinelerden verdim.

Sana Kevser'i verdim. Yine sana sekiz pay verdim ki, bunlar slam, hicret,

cihad, namaz, sadaka, ramazan orucu ve iyilii emredip kötülükten

nehyetmektir. Ben seni hem açan (ilk), hem de kapayan (son) kldm.

Hz. Peygamber (îaiyahu aleyhi vaseiiemi öyle buyurdu: "Rabbim beni üstün kld ve

âlemlere rahmet olarak gönderdi. Beni bütün insanlara müjdeleyici ve uyana

kld. Dümanmn kalbine bir aylk mesafeden korkumu brakt. Benden önce

hiç kimseye helal klnmayan ganimetleri bana helal kld. Bütün yeryüzü benim

için mescid ve temizleyici klnd. Sözlerin ban, sonunu ve toplamn lana
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verdi. Ümmetim bana arzolunduunda, tâbi olan ve kendisine tâbi olunan bana

sakl kalmaz. Ümmetimin kldan ayakkab yapan kiilerin yanna gittiini

gördüm. Yine onlar geni yüzlülerin ve küçük gözlülerin yanma gittiklerini

gördüm. Sanki gözleri ineyle delinmiti. Benden sonra benim hakkmda

söyleyecekleri bana sakl deildir. Ayn zamanda elli vakit namazla

emrolundum."

Hz. Peygamber (saHsüshu afeytt vvssiiem), Musa'nn (Bieytmeiar) yanna döndüü zaman,

Mûsa (BM«ssl»n): “Ne ile emrolundun?” diye sordu. Hz. Peygamber (seiiaiiahu Bayhi

vBiBiem):

"

Elli vakit namazla" karln verdi. MûsatateyhaeM: " Rabbine geri dön

ve hafifletmesini iste. Ümmetin ümmetlerin en zayfdr. Ben srâil

oullarndan çok zorluklar çekmi biriyim” dedi. Hz. Peygamber Mailahu aleyhi

vBBeiiem) Rabbine geri dönerek hafiletmesini istedi. Bunun üzerine Yüce Allah on

vakti kaldrd. Sonra Mûsa'ya (aiayh««iBm) döndüünde kendisine: “Ne kadarla

emrolundun?” diye sordu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Krk vakitle
"

cevabn verdi. Mûsa (aieyhissHOT) yine: “Rabbine dön ve hafifletmesini iste” dedi.

Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi veuiim) bir daha Rabbine dönünce on vakit daha

kaldrd ve be vakit kalana kadar bu böyle devam etti. Mûsa (alayhuseiaa) yine:

“Rabbine dön ve haifiletmesini iste” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(siiaiiahu aleyhi vesaiiBm): "Rabbime okadar gidip geldim ki, artk utanmaya baladm. Bir

daha dönecek deilim" buyurdu. Hz. Peygamber'e (saiBBhu aleyhi »aniiem): “Senin be
vakit namaza sabredecein gibi sana elli namaz vakti gibi sevap verilecektir.

Çünkü her iyilik on katyla ödenir” denildi. Bunun üzerine ResûlullahtaiBhhu aleyhi

mailem) tam olarak raz oldu. Resûlullah (sallallahu Bayhi vesellam), Mûsa’ya (slaytisseBm) lk

gittii zaman onu peygamberlerin en iddetlisi olarak buldu. Ancak geri

döndüü zaman onu en hayrls olarak buldu.
1

Taberânî, M. el-Evsafta ve Ibn Merdûye, Muhammed b. Abdirrahman b.

Ebî Leyla vastasyla kardei Isa’dan, o babas Abdurrahman’dan, o da babas

Ebû Leylâ’dan bildiriyor: Cibril, Burak ile birlikte Hz. Peygamber'e (mUJbHu aleyhi

mailem) gelip kendisini önüne bindirdi ve yürümeye balad. Ancak engin bir

yere geldiklerinde 8urak(n srt) düz olana kadar elleri uzayp ayaklan

ksalyordu. Yüksek bir yere geldiklerinde de Burak (n srt) düz olana kadar

elleri ksalp ayaklan uzuyordu. Sonra yolun sandan bir kii belirdi ve iki

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr'dz (55) geçtii üzere Bezzâr, bn Cerir (4/424-436), bn Kesîr,

Tefsî/de (5/31-36) geçtii üzere, bn Ebî Hatim, bn Adiy (3/1025) ve Beyhakî /2/397, 403).
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defa: "Ey Muhammedi Yola gel!" diye çard. Cibrîl, Resûlullah'a (saliailahu aleyhi

vsseöem): "Devam et ve hiç kimseyle konuma!" dedi. Sonra yolun solundan bir

kii belirdi ve iki defa: "Ey Muhammedi Yola gel!" diye çard. Cibrîl yine

Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Devam et ve hiç kimseyle konuma!" dedi.

Sonra karlarna çok güzel bir kadn çkt. Cibrîl, Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi vesei*m):

"Yolun sandan seni çaran kiinin kim olduunu biliyor musun?" deyince,

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Hayr bilmiyorum" karln verdi. Cibrîl: "Onlar

seni dinlerine davet eden Yahudilerdir" dedi. "Yolun solundan çaran adam
biliyor musun?" deyince de: "Hayr, bilmiyorum" dedi. Cibrîl: "Onlar da seni

dinlerine davet eden I lristiyanlardr” dedi. Sonra da Cibrîl: "Çok gürel

kadnn kim olduunu biliyormusun?" deyince, Resûlullah (sailaiiahu aleyhi notan):

"Hayr, bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine Cibrîl: "O, seni kendine davet eden

dünyadr" dedi.

Sonra Beytü'l-Makdis'e gelene kadar devam ettiler. Orada oturan bir grup

vard. Onlar "Merhaba ey ümmî Peygamber” demeye baladlar. Aralannda

yal biri vard. Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Cibril! Bunlar kimdir?"

diye sorunca: "Bu, baban brâhîm'dir. Bu Mûsa, bu da sa'dr" dedi. Sonra

namaz için kamet getirildi ve iterek Muhammed'i (sailaiiahu aleyhi vaseilam) öne

geçirdiler. Sonra su kaplann getirdiler. Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi yasatan) içinde

süt bulunan kab tercih etti. Bunun üzerine Cibrîl: "Sen ftrat seçtin" dedi.

Sonra da: "Kalk ve Rabbinin yanma gir" dedi. Resûlullah ta (sailaiiahu aleyhi veseiem),

Rabbinin yanna girdi. Sonra geri geldiinde kendisine: "Ne yaptn?" denildi.

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi notan): "Ümmetime elli vakit namaz farz klnd" cevabn

verdi. Mûsa (aieyhsaM: "Rabbine geri dön ve ümmetine hafifletmesini iste.

Çünkü ümmetin buna güç yetiremez" dedi. Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vaseiiem) gitti ve

tekrar geri geldi. Mûsa (afeyhsoiam): "Ne yaptn?" deyince: "Rabbim yirmi be

vakte indirdi" karln verdi. Mûsa (abykaalan) yine: "Rabbine geri dön ve

hafifletmesini iste" deyince, yine Resûlullah (sailaiiahu aleyhi »utan), Rabbine gidip

geldi ve: "Rabbim on iki vakte indirdi " dedi. Mûsa (aleyhsseiam): "Geri dön!"

deyince, Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem) yine gidip geldi ve: "Rabbim namaz be

vakte indirdi" dedi. Mûsa: "Rabbine geri dön ve hafifletmesini iste" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (sailaiiahu aleyhi metan) öyle buyurdu: "Rabbime gidip
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gelmekten utanmaya baladm. Zira Rabbim bana: «Bana her geliinde sana

mutlaka isteini verdim» buyurdu ."1

Cüz'de bn Arefe, Delâil’de Ebû Nuaym ve Târih'te ibn Asâkir'in Ebû

Ubeyde b. Abdillah b. Mes'ûd vastasyla babasndan bildirdiine göre

Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi meltem) öyle buyurmutun "
Cibril, bana eekten daha

büyük, katrdan daha küçük bir binekle geldi. Beni ona bindirdi ve hayvan

bizimle havalanr gibi gitmeye balad. Bir tepeye trmand zaman ayaklan

elleri ile ayn seviyede oluyor, indii zamanda elleri ayaklan ile ayn seviyede

oluyordu. Sonra uzun boylu düz saçl esmer bir kiiyle karlatk. Bu kii sanki

enûe adamlanndand. O yüksek bir sesle: «Ona ikramda ve lütufta

bulundum» diyordu. Yanma gidip selam verdik. O selammz alp: «Ey Cibrîl!

Beraberindeki kimdir?» dedi. Cibrîl: «Bu, Ahmed'dir» karln verdi. Bunun

üzerine o: «Ey Rabbinin risaletini tebli edip ümmetine öütte bulunan ümmî

Arap Peygamber! Merhaba!» dedi. Sonra oradan gittik. Ancak: «Ey Cibrîl, bu

kimdir?» dediimde: «Bu, Musa b. mrân'dr» cevabn verdi. «O kiminle

söylemektedir?» deyince de: «Senin için Rabbiyle söylemektedir» dedi. «O

Rabbine kar sesini mi yükseltiyor?» dediimde: «Allah onun neden kzgn

olduunu bilmektedir» dedi.

Sonra bir aacn yanna geldik. Bu aacn meyveleri yüksek aaç meyveleri

gibiydi. Altnda yal biri ve ailesi oturmaktayd. Cibrîl, bana: «Baban

brahim'in yanna git» dedi. Yanna gidip selam verdik ve selammz ald.

brâhîm: «Ey Cibrîl! Beraberindeki kimdir?» dedi. Cibrîl: «Bu, Ahmed'dir»

karln verdi. Bunun üzerine o: «Ey Rabbinin risaletini tebli edip

ümmetine öütte bulunan ümmî Arap Peygamber! Merhaba. Ey oul! Sen bu

gece Rabbinle buluacaksn. Senin ümmetin en son ümmet ve en zayf

ümmettir. Eer ümmetin konusunda istediin bir ey varsa ve onu

yapabiliyorsun yap» dedi. Sonra Mescidu'l-Aksaya varana kadar yola devam

ettik. Hayvandan inip onu önceden de peygamberlerin balad gibi mescidin

kapsndaki halkaya baladm. Sonrada mescide girdim. Kyamda, rükûda ve

secdede olanlarn arasnda peygamberleri bildim. Sonra bana birinde bal,

birinde de süt olan iki bardak getirildi. Ben süt bardan alp içtim. Cibrîl

’Taberânî (3879).
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omzuma vurarak: «Sen ftrat seçtin» dedi. Namaz için kamet getirildi.

Oradakilere imam oldum, sonra oradan çkp geri geldik.”'

Haris b. Ebî Usâme, Bezzâr, Ebû Ya’la, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym

DelâiVde, bn AsâkirMn, Alkame vastasyla bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resulullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Bana, Burak getirildi ve ona

bindim. Onun daa çkaca zaman ayaklan, indii zamanda ön ayaklan

uzuyordu. Burak bizi dar ve pis kokulu bir yere ulatrd. Sonra da geni ve

temiz bir yere geldik. Bunu Cibril'e sorduumda: «O dar yer Cehennem, bu

geni yer ise Cennettir» dedi. Sonra namaz klan bir adamn yanma

geldiimizde: «Ey Cibril! Bu kimdir?» diye sordum. Cibril: «Bu, kardein

sa'dr» dedi. Yine devam ettik ve bir yaknma sesi iittik. Adamn yanna

gittik. Bu kii: "Cibril'e: "Beraberinde kim vardr?"» deyince, Cibril: «Kardein

Muhammed vardr» cevabn verdi. Bunun üzerine bu kii bana selam verip

bereket duas ederek: «Ümmetin için kolay olan iste» dedi. Cibril'e: «Ey Cibril!

Bu kimdir?» dediimde: «Bu, kardein Musa’dr» karln verdi. «Kime kar
yaknmaktayd?» diye sorduumda: «Rabbine kar yaknmaktayd» dedi.

«Rabbine mi?» dediimde: «Evet Rabbine, Rabbi onun neden kzgn olduunu

bilmektedir» dedi." Sonra yolumuza devam ettik ve lambalar ile klar gördüm.

Cibril'e: «Ey Cibril! Bunlar nedir?» dediimde: «Bu, baban brahim'in aacdr,

ona yakla» dedi. Aaca yaklanca beni karlad ve bereket duas etti. Sonra

Beytü'l-Makdis'e kadar devam ettik. Hayvan daha önce peygamberlerin

balad halkaya baladm ve Mescid'e girdim. Orada Allah’n isimlerini

zikrettii ve zikretmedii bütün peygamberleri gördüm. Onlara imam oldum ve

namaz kldk. Ancak brahim, Musa ve sa bunlarn dndayd ."2

bn Merdûye'nin, Muîre b. Abdirrahman vastasyla babasndan

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Resûlullah’n (mIMMiu aieyti malam} öyle

buyurduunu bildirir: "srâ gecesi Mescid'in ön tarafnda namaz kldm. Sonra

içinde kayann bulunduu odaya girdim. Bir de baktm ki elinde üç kap olan bir

melek orada. Bal aldm ve ondan az bir ey içtim. Sonra öbürünü alp kanana

kadar içtim. Bu da süttü. Sonra da son kap için: «Bundandan iç» dedi. O da

arapt. Bu sebeple: «Hayr, ben kanncaya kadar içtim» dedim. Bunun üzerine

’ bn Asâkir (3/506, 507).
3
Haris b. Ebî Usâme el-Baye (22), Bezzâr (1568), Ebû Ya' la (5036), Taberânî (9976) ve

bn Asâkir (3/505, 506). Ebû Ya'la'run muhakkiki: "snadnda zayf olan Ebû Hamza el-

A'varü'l-Kassâb bulunduu için zayf hadistir" dedi.
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o: «Eer bundan içseydn ümmetin asla ftrat üzere toplanmayacakt» dedi.

Sonra beni semaya çkard. Orada namaz bana farz klnd. Sonra Hatice'nin

yanna geri döndüümde daha yatt taraftan öbür tarafna dönmü deildi
."

Taberânî ve bn Merdûye, Ümmü Hânî’den bildiriyor: Resûlullah (salMat*. aleyhi

«allem), srâ gecesi evimde gecelemiti. Gece onu arayp bulamaynca

Kureyliler ona bir ey mi yapt diyerek uykum kaçt. Sonra Resûlullah {selialiahu

aleyhi vesellem): "Cibril gelip elimi tutup beni dar çkard. Kapda katrdan daha

küçük eekten daha büyük bir binek vard. Beni ona bindirdi. Sonra yola çktk

ve Beytü'l-Makdis’e vardk. Orada bana brahim'i gösterdi. Yaratllarmz

birbirine çok benziyordu. Bana Musa'y da gösterdi. O uzun boylu esmer, düz

saçl biri idi. Ben onu Ezd enûe kabilesi erkeklerine benzettim. Yine bana sa b.

Meryem'i gösterdi. O, orta boylu kzla çalan beyaz biriydi. Onu Sakif

kabilesinden Urve b. Mes'ûd'a benzettim. Orada bana Deccâl' da gösterdi.

Onun sa gözü kördü. Onu da Katan b. Abdi'l-Uzza'ya benzettim" diye

anlattktan sonra: "Ben gördüklerimi haber vermek için Kurey'e gitmek

istiyorum" dedi. Bunun üzerine elbisesini tuttum ve: "Sana Allah'

hatrlatnm. Seni yalanlayan ve dediklerini inkâr eden bir topluluun yanna

gideceksin. Sana bir zarar vermelerinden korkuyorum" dedim. Bunun

üzerine elbisesini elimden çekti ve oturmakta olan Kurey'lilerin yanna gitti.

.

Onlara durumu anlatnca, Mut'im b. Adiy kalkp: "Ey Muhammedi Eer

eskiden olduu gibi genç biri olsaydn imdi aramzda böyle eyleri bize

söylemezdin" dedi. Baka biri: "Ey Muhammedi Filan filan yerde bizim

kervan gördün mü?" deyince: "Evet, vallahi, onlar gördüm. Onlar kaybetmi

olduklar bir deveyi aryordu" buyurdu. Adam: "Filan oullannn da kervann

gördün mü?" deyince: "Evet, filan filan yerde gördüm. Onlarn krmz bir

devesi aniden çökmütü. Yine yanlarnda bir çanakta su vard ve o suyu ben

içtim" buyurdu. Oradakiler: "O zaman bize saylann ve balarnda çoban

olarak kimlerin bulunduunu haber ver" dediler. Resûlullah (uiuiahu aleyhi mallm):

“Ben meuldum, onlar saymadm" buyurdu ve kalkt. (Allah tarafndan)

Oradaki develer Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh. ««im gözü önüne getirilince onlar

sayd ve çobanlarn örendi. Sonra Kurey'lilerin yanna giderek: “Siz bana

filan oullarnn develerini sordunuz. Onlarn says u kadardr. Çobanlan da

filan ve filandr. Yine bana filan oullannn develerini sordunuz. Onlann

says u kadardr. Çobanlan arasnda da bn Ebî Kuhâfe ve filan filan

bulunmaktadr. Onlar sabah vakti Seniyye denilen yerden yannza gelecektir"
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buyurdu. Onlar da Resûlullah'n (saiiaiUu aleyhi «alicin) dediklerinin doru olup

olmadn örenmek için o yere gidip beklemeye baladlar. Kervan

karladlar ve: "Sizin deveniz kayboldu mu?” dediler. Onlar da: "Evet,

kayboldu” cevabn verdi. Dier birine: "Sizin krmz deveniz aniden

çöküvermi miydi?” diye sorunca: “Evet, knld” karln verdiler.

"Yannzda bir çanak su var myd?” dediklerinde ise, Ebû Bekr: "Vallahi! Onu

ben koymutum. Onu bizden kimse içmedii gibi yere de dökülmedi” dedi.

Bu ekilde Ebû Bekr, Resûlullah’ isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) dorulayp ona iman etti.

te o günde «Sddîk» diye adlandrld .

1

Ebû Ya'la ve bn Asâkir, Ümmü Hânî'den bildiriyor Gecenin son

karanlnda ben yatamda iken Resûlullah (sriiaflabu Bieyh. mdim) yanma girdi ve:

"Bu gece Mescid-i Haram'da uyuduumu biliyor musun? Cibril bana geldi te

beni Mescid’in kapsna götürdü. Baktm ki, katrdan daha küçük eekten daha

büyük kulaklar sakat beyaz bir binek. Ona bindim. O admlarn gözünün

gördüü en son yere kadar atabilen bir binekti. Bir inie geldii zaman

önayaklan uzuyor, ayaklan ksalyordu. Bir rampaya geldii zamanda ayaklan

uzuyor ön ayaklan ksalyordu. Cibril de beni geçmiyordu. Sonra Beytü"-

Makdis'e geldik. Binei, daha önce peygamberlerin baladklan halkaya

baladm. Bana peygamberlerden bir grup gösterildi. Aralannda brahim, Musa

ve sa vard. mam olup onlarla namaz kldm ve onlan konuturdum. Sonra

bana beyaz ve krmz olmak üzere iki kab getirildi. Ben beyaz olan içtim.

Bunun üzerine Cibril bana: «Sütü içtin ve arab braktn. Eer arab içseydin

ümmetin mürted olurdu» dedi. Sonra binee binip Mescid-i Haram'a geldim re

sabah namazm kldm " buyurdu. Bunun üzerine ben elbisesine yapp: "Sana

Allah için söylüyorum ey amcam olu! Eer bunu Kurey'lilere anlatacak

olursan sana inanm kiiler de seni yalanlayacaktr” dedim. Resûlullah Maiiahu

aleyhi «seiiem) eliyle elbisesine vurarak giyisiyi elimden kurtard ve elbise kamnn
üzerinden kalknca Resûlullah'n {saiUshu aleyh «seUem) kamn izannn üzerinde

gördüm. Dürülmü kat gibiydi. Kalbinin yannda öyle bir nur vard ki,

gözlerimi kör edecekti. O an secdeye kapandm. Bam secdeden

kaldrdmda Resûlullah (saiiaiiahu BiayhimM gitmiti.

Cariyeme: "Vay haline, onu takip et de ne diyeceine ve kendisine ne

denileceine bak” dedim. Cariye geri döndüünde Resûlullah'n (saiaiiahu aievhi

' Taberânî 24/432434 (1059).
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vetellen), Kurey'lilerin yanna gittiini, aralannda Mut’im b. Adiy'in, Amr b.

Hiâm'n ve Velîd b. el-Muîre'nin bulunduunu söyleyerek öyle anlatt:

Resûlullah MlslM aleyh mailen) onlara: "Bu gece yats namazn bu Mescid'de

kldm. Sabah namazn da burada kldm. Bu iki namaz arasnda Beytü’l-

Makdis'e gittim. Orada bana aralannda brahim, Musa ve sa'nn da

bulunduu peygamberlerden bir grup gösterildi. Onlara imam olup namaz

kldk ve kendileriyle konutum" buyurdu. Bunun üzerine Amr b. Hiâm alay

edercesine: “Bana onlar vasfet'' dedi. Resûlullah (saiBiahu aleyhi yasallan): "sa

(aieyhisaism) ortann üstünde ve uzunun altnda bir boydayd. Geni göüslü (teni)

krmzya çaland. Kvrck saçl esmerlii daha fazlayd. Sanki Urve b. Mes’ud

es-Sakafi gibiydi. Musa ise iriyan biridir. Esmerdir ve uzundur. Sanki ende

adamlan gibiydi. Çok sk saçl, çukur gözlü, dileri sk, dietleri görünen yüzü

ask biriydi. brâhîm ise insanlann içinde yaratl ve huy olarak bana en fazla

benzeyendir" buyurdu.

Bunun üzerine onlar bunu büyük bir olay görerek aralannda bir gürültü

çkt. Mut'im: “Bu güne kadar söylemi olduun eyler olabilecek eylerdi.

Ancak bugün söylediin öyle deildir. Ben ahitlik ederim ki sen yalancsn.

Biz develerimizi Beytü'l-Makdis'e sürüyor, bir ayda rampalar bir ayda da

inileri gidiyoruz. Sen ise bir gecede gidip geldiini iddia ediyorsun ha! Lât ve

Uzza'ya yemin olsun ki, sana inanmyorum” dedi. Bunun üzerine Ebû Bekr.

"Ey Mut'im! Kardeim oluna söylediin ne kötüdür. Ona hakaret ettin ve

onu yalanladn. Ben doru söylediine ahitlik ederim” dedi. Dierleri: “Ey

Muhammedi Bize Beytü'l-Makdis'i vasfet" deyince, Resûlullah Maiiaho aleyhi

yasallan): “Oraya gece girip gece çktm

"

buyurdu. Cibril gelip Beytü'l-Makdis'i

Resûlullah'a Mallak; slayt» veseiiem) kanatlarnda gösterdi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (gsiiaiiahu aiayt» vesaHem): "Onun bir kaps filan eyden ve filan yerdedir.

Dier bir kaps filan eyden ve filan yerdedir" buyurdu. Ebû Bekr: “Doru

söyledin, doru söyledin” diyordu. Resûlullah Maiiahu aleyhi yasadan) o gün: "Ey Ebû

Bekr! Allah seni Sddîk diye adlandrd" buyurdu.

Yine onlar: “Ey Muhammed! Bize kervanmzdan haber ver” deyince,

Resûlullah Malisini aleyhi vesellem): "Reuhâ denilen yerde filan oullarnn kervanyla

karlatm. Onlar bir develerini kaybetmi ve onu aramaya çkmlard.

Bineklerinin yanna gittiimde orada kimsenin olmadn gördüm. Orada bir

bardak su gördüm ve onu içtim. Sonra filan oullarnn kervan ile karlatm.
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Develer benden ürktü ve üzerinde çizgili iki çuval bulunan krmz bir deve

çöküp kald. (Baca) krld m krlmad m bilmiyorum. Sonra Ten'îm denilen

yerde filan oullarnn kervanyla karlatm. Onlarn öncüsü yeil bir deveydi.

Onlar da Seniyye denilen yerden gelecektir

"

buyurdu. Velîd b. Muîre: “Bu,

sihirbazdr” dedi. Gidip kervan beklemeye baladlar. Resûlullah'n (tahhhu aleyhi

«allem) dedii gibi olduunu görünce Hz. Peygamber'e (nUUhu ^ mâm) sihri

isnâd ettiler ve: “Velîd doru söylemi" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Sana gösterdiimiz o rüyay da, Kuriân'da lânetlenmi bulunan o aac da

srf insanlar snamak için vesile yaptk...'"âyetini indirdi .

2

bn shâk ve bn Cerîr, Ümmü Hânî'den bildiriyor: Resûlullah (ufafeto aievhi

vesEiem}, srâ gecesi (semaya) çkarld zaman benim evimde uyumaktayd.

Yats namazn kldktan sonra uyuduk. Tan aarmadan önce Resûlullah (nüdim

aleyhi veeiiem) bizi uyandrd. Sabah namazn kld zaman biz de kendisiyle

beraber kldk. Sonra: "Ey Ümmü Hâni! Gördüün gibi burada yats namazn

sizinle beraber kldm. Sonra Beytü'l-Makdis'e gidip orada namaz kldm. Yir.e

gördüün gibi geri geldim ve sabah namazn sizinle beraber kldm

"

buyurdu .

1

bn Sa'd ve bn Asâkir, metinleri birbirine kank bir halde Abdullah b.

Amr, Ümmü Seleme, Hz. Âie, Ümmü Hâni ve bn Abbâs'tan bildiriyorlar.

Resûlullah (uHaiahu aleyhi meltem), hicretten bir yl önce Rebîul-Evvel aynn on

yedisinde Ebû Tâlib’in yanndan Beytü’l-Makdis'e götürüldü. Resûlullah (saBaiiehu

aleyhi venltem) öyle anlatt: "Katrla eek arasnda beyaz bir binee bindirildim.

Uyluklarnda kendileriyle ayaklarn acele ettiren kanatlan vard. Ona

bineceim zaman huysuzlat ve beni bindirmek istemedi. Cibril elini boynuna

uzatp: «Ey Burak! Yaptndan utanmyor musun ? Vallahi! Daha önce sana,

Allah katnda Muhammed'den daha deerli kimse binmemitir» dedi. Binek

utand ve kendisinden ter boalmaya balad. Sonra sakinleti ve ona bindim. O
kulaklann sallayp hzland ve admlarn gözünün gördüü son yere atmaya

balad. Onun srt ve kulaklar uzundu. Cibril de yanmda gidiyordu. Beytü'l-

Makdis'e varana kadar ne ben onu, ne de o beni geçmedi. Burak önceden de

durduu yere gelip durdu ve Cibril onu oraya balad. Oras peygamberlerin

bineklerini baladklar yerdi. Orada peygamberlerin benim için toplandn

1 srâ Sur. 60
J bn Kesîr, Tefsîr'de (5/39) geçtii üzere Ebû Ya'la.

3 bn shâk, Stretu ht Hiâm (1/402) ve bn Cerir (14/414).
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gördüm. Yine brahim'i, Musa'y ve sa’y gördüm. Onlarn mutlaka bir

imamlarnn olacan düündüm. Cibril beni öne çkard ve imam olup namaz

kldm. Onlara sorduumda: «Tevhid üzere gönderildik»'' dediler.

Bir rivayette: O gece Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi veseilem) kaybolmutu.

Abdulmuttalib oullan onu aramak için dalmt. Abbâs, Zû Tuva denilen

yere çkp: “Ey Muhammedi Ey Muhammedi" diye çarmaya balad.

Resûlullah (saiiaitehu aleyhi veseilem): "Buyurun!" diye cevap verdi. Abbâs: “Ey

yeenim! Dünden beri kavmine görünmedin, nerelerdeydin?" deyince,

Resûlullah (sallailahu aleyhi vesailem): "Beytü'l-Makdis'e gittim" buyurdu. Abbâs: “Bu bir

gecede mi?” deyince: "Evet, bu bir gecede" buyurdu. Abbas: “Bana gelenler

hayr mdr?” deyincede: "Evet, bama gelenler hayrdr" buyurdu. Ümmü
Hâni der ki:

Resûlullah (sallailahu aleyhi veseilem), srâ gecesi bizim evden çkarld. O gece yats

namazn klp yatmt. Tan aarmadan önce onu uyandrdk. Resûlullah

(sallailahu aleyhi veseilem) kalkp sabah namazn kld ve: "Ey Ümmü Hân! Gördüün

gibi burada yats namazm sizinle beraber kldm. Sonra Beytü'l-Makdis'e gidip

orada namaz kldm. Yine gördüün gibi geri geldim ve sabah namazn sizinle

beraber kldm" buyurdu. Sonra gitmek için kalknca: “Bunu kimseye anlatma

seni yalanlarlar ve sana eziyet ederler” dedim. Bunun üzerine Resûlullah

(sallailahu aleyhi veseilem): “Vallahi onlara bunu anlatacam" diye yemin etti.

Bunu onlara anlatt zaman ardlar ve: “Bunun gibi bir eyi asla

iitmedik” dediler. Resûlullah (sallailahu aleyhi veseilem), Cibril'e: "Ey Cibril! Kavmim

bana inanmamakta" deyince, Cibril: “Ebû Bekr sana inanacaktr. O, Sddîk'tir”

dedi. Resûlullah (sallailahu aleyhi veselem) öyle devam etti: "Müslüman olup da namaz

klanlardan çok kii imtihan edildi. Odadan kalktm ve Allah bana Beytü'l-

Makdis'i tecelli etti. Onlara oraya gittiimi ispatlamak istedim ve Beytü'l-

Makdis'e bakarak onu vasfetmeye baladm. Bir kii: «Mescidin kaç kaps

vardr?» dedi. Ben Mescid'in kaplarn saymamtm. Ancak ona bakarak

kaplan tek tek sayyor ve onlara söylüyordum. Yine onlara yolda olan

kervanlanndan ve kervanda olan baz eylerden haber verdim. Onlar da kervan

gelince her eyin dediim gibi olduunu gördüler. Bunun üzerine Yüce Allah

:
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<rSana gösterdiimiz o rüyay da, Kur'ân'da lânetlenmi bulunan o aac da

srfinsanlar snamak için vesile yaptk...»' âyetini indirdi

Ravi: "Resûlullah (taUbhu aleyh «ssdhn) bunu (rüyay) gerçek olarak gözleriyle

gördü” dedi .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn Merdûye, Ebû Nuaym

Delâil ’de ve Beyhakî Delâil ’de Enes’ten bildiriyor: Hz. Peygamber'e UeiiMu aleyh

veseiiem) srâ gecesi eyerlenmi ve gem vurulmu bir ekilde Burak ismindeki

binek getirildi. Ancak Burak, Resûlullah (saiieiiahu aleyhi «allem) binecei zaman

huysuzlanm ve zorluk çkarmt. Bunun üzerine Cibril ona: "Bunu

Muhammed'e kar m yapyorsun? Vallahi! Allah katnda ondan daha deerli

bir kii sana asla binmemitir1
' dedi. Bunun üzerine Burak'tan ter boalmaya

balad .

3

bn Merdûye, Amr b. uayb’tan, o babasndan, o da dedesinden bildiriyor:

Hz. Peygamberim (uIIbIMmj aleyh «allem) isrâ gecesi götürülmesi, hicretten bir yl

önce Rebîul-Evvel aynn on yedinci gecesidir.

Beyhakî*nin Delâil ’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Resûlullah'n (nUMu aleyh

«aileni), srâ gecesinde Beytü’l-Makdis'e götürülmesi Medine'ye hicretinden bir

yl önceydi” dedi .

4

Beyhakî, Urve'den aynsn bildirir.
5

Beyhakî’nin bildirdiine göre Süddî: "Hz. Peygamberim (niaiehu aleyhi »enlem) isrâ

gecesinde Beytü’l-Makdis'e götürülmesi Medine'ye hicretten on alt ay

önceydi” dedi.

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî Hayâtu'l-

Enbiyâ’ö a, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (nMahu aleyhi mailem): "srâ

1 srâ Sur. 60
1 bn Sa'd (1/213, 214).

3 Ahmed 20/107 (12672), Abd b. Humeyd, Muntehab (1183), Tirmizî (3131), bn Cerîr

(14/442), Ebû Nuaym, Hilye (9/228) ve Beyhakî (2/362, 363). Sahih hadistir (Bakn: Elbâni,

Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2503).

4 Beyhakî (2/354).

5 Beyhakî (2/355).
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gecesinde krmz kum ynnn yanndaki mezarnda kalkp namaz klan Musa

ile karlatm" buyurmutur.

1

Ebû Ya'la, bn Merdûye ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber'in

(saiiaiiahu aleyhi »esellem) ashabndan baz kiilerin bana anlattna göre, Hz.

Peygamber Miaiiahu 0ieyhi veseiiem) srâ gecesi, mezannda namaz klmakta olan

Musa’ya rastlad. Yine bana bildirildiine göre Resûlullah (uiiafiahu aleyhi vmliem),

Burak denilen binee bindirildi. Hz. Peygamber {oiUUu aleyhi *nHem) bu geceyi

anlatrken: "Ah baladm" veya: "At halkaya baladm" buyurmutur. Ebû

Bekn "Yâ Resûlallah! Bana onu vasfet” deyince, Resûlullah (uMahu Bieyh «»tem):

"O u u ve u u ekildedir" buyurdu. Ebû Bekr de daha önce onu

görmütü .

2

bn Merduye'nin, Enes’ten bildirdiine göre Ebû Hureyre, Resûlullah'n

(saiaiiahu aleyhi resefam): “srâ gecesi semaya çkarldm zaman Musa'y mezannda

namaz klarken gördüm" buyurduunu söyledi.

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mûsa (abyhmeim) mezannda

namaza durmuken Hz. Peygamber (uiaiahu aleyhi madem) yanna urad" dedi .
3

bn Merdûye’nin, Ebû Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiafchu aleyhi

vesaham): “srâ gecesi götürüldüüm zaman mezannda namaz klmakta olan

Musa'ya uradm" buyurmutur.

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildiriyor Hz. Peygamber (saiiaUrtu aleyhi maHm), srâ

gecesi götürüldüü zaman peygamberlere uramaya balad. Baz

peygamberlerle beraber birkaç kii, baz peygamberlerle beraber daha az

kii, bir peygamberle de baka peygamberler vard. Beraberlerinde

ümmetlerinden hiç kimse yoktu. Sonra büyük bir karartyla karlat. Hz.

Peygamber (uDailehu aleyhi yasalla™) öyle devam etti: "(Cibril'e): «Bunlar kimdir?»

deyince, (Cibril): «Musa ve kavmidir. Fakat sen ban kaldr ve bak» dedi. Bir

de bakhm ki, her iki taraftanda ujku kapatan büyük bir karart. Bana: «Bu,

senin ümmetindir. Bu ümmetinle beraber yetmi bin kii hesapsz olarak

Cennete girecektir» denildi.

"

’ bn Ebî eybe (14/307, 308), Müslim (2375), Nesâî, S. el-Kübra (1328) ve Beyhakî (7,

1 Ebû Ya'la (4083) ve Beyhakî (5). Ebû Ya'la'nn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
5 Taberânî (11207).



190 9 srâ Sûresi S

Sonra Hz. Peygamber'e Csallallahu aleyhi vesEBm) kimse bir ey sormadan, kendisi de

onlara bir açklama yapmadan içeri girdi. Bunun üzerine bir kii: “Biz

onlardanz" dedi. Baka biri: “Bunlar slam frat üzeri doan çocuklanmzdr"

dedi. Resûlullah (nlbilahu aleyhi vesellem) dar çkp: "
Bunlar, rukye (efsun)

yapmayanlar, kendilerini dalamayanlar, hiçbir eyi uursuz saymayanlar ve

Rablerine tevekkül edenlerdir

"

buyurdu. Ukkâe b. Mihsan kalkp: “Yâ

Resûlallah! Ben de onlardan mym?" diye sorunca: “Evet, onlardansn''

buyurdu. Sonra baka biri kalkp: “Yâ Resûlallah! Bende onlardan mym?"
diye sorunca: “Ukkâe senden önce davrand'' buyurdu.

Ahmed, Nesâî, Bezzâr, Taberânî, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî’nin

sahih bir isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiier)

öyle buyurmutur: “srâ gecesi götürüldüüm zaman güzel bir kokuya

rastladm. “Ey Cibril! Bu güzel kokuda nedir?" dediimde, Cibril öyle anlatt:

“Bu, Firavun'un kzn tarayan kiinin ve çocuklarnn kokusudur. Bu kadn

kz tararken tarak elinden dütü. «Allah'n adyla» dedi (ve tara yerden ald).

Bunun üzerine kz: «Babamn adyla m?» deyince: «Hayr, benim de, senin de.

babann da Rabbinin adyla» karlm verdi. Kz: «Babamdan baka Rabbin

var mdr?» deyince: «Evet, vardr» dedi. «Bunu babama haber vereyim mi?“

deyince de: «Olur, ver» dedi. Kz babasna bu durumu bildirince, babas kadm

çarp: «Benden baka bir Rabbin var mdr?» diye sordu. Kadn: «Evet,

ikimizin de Rabbi semadaki Allah'tr» cevabm verdi. Bunun üzerine Firavun,

bakrdan büyük bir kazan yaplmasn, stldktan sonra da kadnla

çocuklarnn içine atlmasn emretti. «Kadn senden bir isteim vardr»

deyince: «Ne istiyorsun?» dedi. Kadn: «Benim kemiklerimle çocuklarmn

kemiklerini bir araya toplayp gömmeni istiyorum» dedi. Firavun da: «Senin

bizde hakkn vardr. Bu isteini yerine getireceim» dedi. Sonra da teker teker

kazana atlmaya baladlar. Sra süt emen çocua gelince: «Gir ey anne

çekinme, çünkü sen hak üzeresin» dedi. Bunun üzerine çocuuyla beraber

atld." bn Abbâs: “Küçükken dört kii konumutur. Bunlardan biri bu

çocuk, biri Yusuf'un (aieyhisseiam) ahidi, biri Cüreyc'in arkada, biri de sa b.

Meryem'dir" dedi.
1

1 Ahmed 5/30-32 (2821-2824), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (54), Taberânî (12279) ve Beyhak:

(2/389). Müsned’in muhakkikleri: "snâd hasendir" demilerdir.
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bn Mâce ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs ve Ubey b. Ka'b’dan bildirdiine

göre ResûlullahMiaiiahu aleyhi rasEiiem) öyle buyurmutur: "srâ gecesi götürüldüüm

zaman güzel bir kokuya rastladm. «Ey Cibril! Bu koku nedir?» dediimde

,

Cibril öyle anlatt: «Bu (Firavun'un kzn) tarayan kiinin, kocasnn ve

çocuklarnn mezarnn kokusudur. Bu kadn kz tararken tarak elinden dütü.

Bunun üzerine: "Firavun helak olsun" dedi ve kz bunu babasna bildirdi.

Kadnn iki olu ve kocas vard. Firavun bunlar çarp dinlerinden geri

dönmelerini istedi. Ancak onlar bunu kabul etmedi.» Firavun: «O zaman sizi

öldürürüm» deyince: «Bizi öldürmen senden bize bir ihsandr. Eer bizi bir yere

gömeceksen öldür» dediler. te Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem), srâ gecesi

götürüldüü zaman güzel koku hissetti ve bunu Cibril'e sordu. Cibril de bunu

Resûlullah’a [sallallahu aleyhi vesellem) anlatt .

1

Ahmed ve Ebû Davud'un, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "srâ gecesi götürüldüüm zaman bakrdan

trnaklan olan, göüsleriyle yüzlerini trmalayan bir topluluk ile karlatm.

Bunun üzerine: «Ey Cibril! Bunlar kimdir?» dediimde: «Bunlar insanlarn

etlerini yiyenler (gybet edenler) ve namuslan hakknda konuanlardr»

karln verdi."
2

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutun "srâ gecesi götürüldüüm zaman dudaktan ateten

makaslarla kesilen bir topluluk ile karlatm. Her kesilmelerinde dudaktan

tekrar eski haline geliyordu. Cibril'e: «Ey Cibril! Bunlar kimdir?» dediimde:

«Bunlar, ümmetinden yapmadktan eyleri emreden hatiplerdir» cevabn

verdi."3

bn Merdûye'nin, Semure b. Cündub’den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "srâ gecesi götürüldüüm zaman atete

yüzen ve ta yiyen bir kii gördüm. «Bu kimdir?» diye sorduumda: «Bu, faiz

yiyendir» denildi.
"A

' bn Mâce (4030). Zayf hadistir (Bakn: Elbârû, Da'îf Sünen bn Mâce, 873).
1 Ahmed 21/53 (13340) ve Ebû Dâvud (4878, 4879). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 4082).

3 Ahmed 19/244, 21/104, 158 (12211, 13421, 13515).

4 Ahmed 33/293 (20101). Muhakkik: "Hadis sahihtir" demitir.
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Tirmizî, Bezzâr, Hâkim, bn Merdûye ve Delâil'de Ebû Nuaym'rn

Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiUu aiaytu mehem) öyle buyurmutur:

"srâ gecesi götürüldüüm zaman Cibril, Beytü'l-Makdis' teki kayann yanna

gitti. Parman o kayann üzerine koyarak onu deldi ve Burak' ona balad
i’*

Taberânî ve bn Merdûye, Suheyb b. Sinân'dan bildiriyor srâ gecesi

Resûlullah'a (saHai^u heyt» meltem) önce su, sonra arap, sonra da süt sunulduu

zaman Hz. Peygamber (saiidiafo aleyh mdiem) sütü ald. Bunun üzerine Cibril: "Sen

ftrat seçtin. Onunla da bütün hayvanlan gdalandrdn. Eer arab alm
olsaydn ümmetin saptrd ve sen bunun ahalisinden olurdun" diyerek eliyle

Cehennemi iaret etti. Resûlullah (uMrfu deyh mailem) oraya bakt zaman atein

alevlendiini gördü .

1

Ahmed ve bn Merdûye’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saUaiiehu isyt veutam): "srâ gecesi götürüldüüm zaman, Beytü'l-Makdis'te

ayaklarm peygamberlerin ayaklarn koyduu yere koydum. O zaman bana sa

arzolundu. Ona en çok benzeyen kii Urve b. Mes'ûd'dur. Sonra bana Musa

arzolundu. O uzun boylu, zayf ve hafif kvrck saçl biriydi. Sonra bana

brahim arzolundu. Ona en çok benzeyen kii de arkadanzdr

"

buyurdu .

3

Buhârî, Müslim ve bn Cerîriin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiuiahu aleyhi meltem) öyle buyurmutur. "srâ gecesi götürüldüüm

zaman Mûsa ile karlatm." -Onu vasflandrarak- O uzun boylu, zayf ve

hafif kvrck saçl biriydi. Sanki enûe erkeklerinden idi. Sonra sa ile

karlatm." -Onu da vasflandrarak- "O, daha hamamdan yeni çkm
gibiydi. Sonra brahim ile karlatm. Çocuklar arasnda en fazla ona benzeyen

bendim. Sonra bana iki kap getirildi. Birinde süt, dierinde arap vard. Bana:

«Dilediini al» denilince, ben sütü alp içtim. Bunun üzerine bana: «Sen ftrata

yönlendirildin. Eer arab alm olsaydn ümmetin saptrd» denildi."*

Müslim, Nesâî ve bn Merdûye’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Ben kendimi Beytü'l-

1

Tirmizî (3132), bn Kesir, Tefsir 'de (5/18) geçtii üzere Bezzâr ve Hâkim (2/360,

"sahîh"). snâd sahihtir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizt, 2504).
1
Taberânî (7313). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (1/78) der ki: "snadnda bn Lehi

«

bulunmaktadr."
3 Ahmed 16/484 (1083U). Müsned' in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
4 Buhâri (3394, 3437, 4709, 5576, 5603), Müslim (168) ve bn Cerîr (14/441, 442).
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Makdis'de gördüm. Kureyliler bana orada tam olarak tesbit etmediim eyler

sordular. Bu sebeple daha önce hiç sklmadm bir ekilde sklmtm. Bunun

üzerine Yüce Allah bana Beytü'l-Makdis'i gösterdi. Onlar bana ne sorduysa

hep cevapladm. Yine kendimi bir grup peygamberin arasnda gördüm. Bakhm

ki Musa kalkmt. O uzun boylu, zayf ve hafif kvrck saçl biriydi. Sanki

enûe adamlanndand. Yine baktm ki, sa kalkm namaz klyor. Ona en fazla

benzeyen kii, Urve b. Mes'ûd es-Sekafi'dir. Baktm ki, Îbrâhîm de kalkm

namaz klyor. nsanlar içinde ona en fazla benzeyen kii arkadanzdr." -

Burada Resûlullah (saiiaiiahu aleyh: mailem) kendini kasdetmektedir-
"Namaz vakti

gelince onlara imam oldum. Namaz bittii zaman biri: «Ey Muhammedi Bu

atein bekçisi Mâlik' tir» dedi. Ona doru baktm zaman, o bana selam verdi ."
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ömer: "Resûlullah (satiaiiahu aiByhi vasa^m),

srâ gecesi götürüldüü zaman ask suratl biri olan Cehennem bekçisi Mâlik'i

gördü. Öfke yüzünden belli olurdu” dedi.

Ahmed'in, Ubeyd b. Âdem'den bildirdiine göre Ömer b. el*Hattâb

Câbiye'de idi. Beytü'l-Makdis'in fethini zikredip, Ka'b'a: "Nerede namaz

klaym?" diye sordu. Ka'b: "Kayann arkasnda kl" dedi. Ömer "Hayr,

Resûlullah’n (nuiah aM» «wiiem) kld yerde klacam" dedi ve kbleye yaklap

namazn kld.
2

Ahmed, bn Merdûye, Delâil’de Ebû Nuaym ve el-Muhtâre1de Diyâ, sahih

bir isnâdla bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiaiu aleyhi »asallan), srâ

gecesi götürüldüü zaman Cennete sokulmutu. Orada bir fslt iitip: "Ey

Cibril! Bu ses nedir?" diye sordu. Cibril: "Bu, müezzin Bilâl'n sesidir" dedi.

Hz. Peygamber MbIIbHu aleyhi veseiiem) insanlarn yanna geri döndüü zaman: "Bilâl

kurtulua ermitir. Ona unu ve unu gördüm" buyurdu. Musa (aieyhissaiam), Hz.

Peygamber'i (saiiaMu aleyhi vesaiiem) karlayp: "Merhaba ey ümmî Peygamber!"

dedi. O uzun boylu ve düz saçl biri idi. Saçlan kulaklar hizasnda veya biraz

daha yukaryd. Hz. Peygamber {saiiallahu aleyhi vaseiiam): "Ey Cibril! Bu kimdir?"

deyince: "Bu, Musa'dr" dedi. Sonra Hz. Peygamber (saiaiiahu aleyhi vaasiiam) gitti ve

baka bir kiiyle karlat. Bu kii de Hz. Peygamber'i (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) karlad.

Resûlullah (iBtiaiiahu aleyhi «saiiem): "Bu kimdir?" diye sorunca, Cibril: "Bu, Isa'dr"

cevabn verdi. Sonra yal ve heybetli bir kiiyle karlat. Bu kii de Hz.

’ Müslim (172) ve Nesâî, S. el-Kübra (11480).
1 Ahmed 1/370 (261). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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Peygamber'i(sBiiaiHhuBEybvEseiiBm) karlayp selam verdi. Hepsi de Hz. Peygamber e

(selGiahu aleyhi vesellem) selam veriyordu. Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem): "Ey Cibrîî!

Bu kimdir?" deyince: “Bu, baban brâhîm’dir” dedi.

Resûlullah (saiiallahu aleyh. yeseHem) cehenneme baktnda le yiyen bir topluluk

gördü. Cibril'e: "Ey Cibril! Bunlar kimdir?" diye sorunca: “Bunlar insanlarn

etini yiyenlerdir (gybet edenlerdir)” dedi. Sonra çok krmz ve yeil birini

görüp: "Ey Cibril! Bu kimdir
?"

diye sordu. Cibril: “Bu kii deveyi boazlamak

için ayan kesip yere yatrandr” dedi. Hz. Peygamber (uiiaJiahu aleyhi melM

Mescidü’l-Aksa'ya geldii zaman namaz için kalkt. Dönüp baktnda bütün

peygamberlerin de kendisiyle beraber namaz kldn gördü. Namaz bittii

zaman kendisine sandan ve solundan iki bardak getirildi. Birinde süt,

dierinde bal vard. Resûlullah (saiiallahu akyin vesellem) sütü alp ondan içti. Süt

bardan getiren kii: “Sen ftrat seçtin” dedi .

1

Ahmed, Ebû Ya'la, ibn Merdûye ve Ebû Nuaym, Ibn Abbâs'tan bildiriyor:

Hz. Peygamber (sbIIbUbIu aleyhi vesBiem), srâ gecesinde Beytü'l-Makdis'e götürüldü.

Ayn gece geri döndü ve ashâbna bu gidiini, bu gidiinin alâmetlerini ve

kervanlann anlatt. Baz kiiler “Biz Muhammed'in dediklerine inanmyoruz”

dediler ve kâfir olarak mürted oldular. Allah onlarn boyunlarn Ebû Cehl ile

beraber vurdu. Ebû Cehl: “Muhammed bizi zakkumla korkutmaktadr. Hurma

ve tereya getirin de zkkmlanalm” dedi. Sonra Deccâl' rüyada deil de

gerçek olarak gördü. Hz. Peygamber MdUn aleyhi «csekm) o gece Isa'y, Mûsa'y ve

brahim’i (aieyhmuueian) gördü. Hz. Peygamber’e (taMafo aleyhi vMrfem), Deccal

sorulunca:
"
Ben onu çok büyük ve çok beyaz biri olarak gördüm. Onun iki

gözünden biri yoktu. O (tek gözü) inciden bir yldz gibiydi. Saçlar ise aaç

dallan gibiydi. Orada sa'y gördüm. O, beyaz tenli, kvrck saçl, keskin

bakl, yaratltan göbeksiz genç biriydi. Musa'y da esmer ve siyah tenli biri

olarak gördüm. O saçlan gür ve yaratl çetindi. Sonra brahim'e baktm.

Onun neresine baktmsa sanki kendime bakm gibiydim. Yani bu arkadanz

gibiydi. Cibril: «Babana selam ver» dedi. Ben de ona selam verdim .'' 1

1 Ahmed 4/166, 167 (2324) ve Diyâ 9/550 (544). Müsned ’in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.

1 Ahmed 5/476, 477 (3546) ve Ebû Ya'la (2720). Müsned 'in muhakkikleri: "snad
sahihtir" demilerdir.
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Buhârî, Müslim, Taberânî ve bn Merdûye'nin Katâde vastasyla Ebu’l-

Âliye’den bildirdiine göre bn Abbâs, Resûlullah'n (saiiaiishu Bisyhi vesaiiam) öyle

buyurduunu bildirir: "srâ gecesi götürüldüüm zaman Musa b. mrân' uzun

boylu ve kvrck açl biri olarak gördüm. Sanki enûe erkeklerinden idi. Yine o

gece sa'y gördüm. O, orta boylu, krmz ve beyaz arasnda düz saçl biriydi.

Cehennem bekçisi Mâlik'i ve Deccâl' gördüm. Yüce Allah onlar bana

âyetlerinde göstermitir
."

"Sen de kitaba (Kur'ân'a) kavuma konusunda

sakn üphe içinde olma"1 buyruunu Katâde, Muhammed (saiiaiiahu aleyhi veseiEm),

Mûsa (sievhisseism) ile karlat eklinde yorumlard .

2

Saîd b. Mansûr, Ahmed, bn Ebî eybe, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin bn Mes'ûd'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saJiaiiahu aleyh, «ailem) öyle buyurmutun "srâ

gecesi götürüldüüm zaman brâhîm, Mûsa ve sa ile karlatm. Onlar

aralarnda kyamet vaktinden bahsettiler ve bu durumu brâhîm'e sordular.

brâhîm: «Bu konuda bir bilgim yoktur» deyince, Mûsa’ya sordular. O da: «Bu

konuda bir bilgim yoktur» deyince, sa'ya sordular. sa da öyle anlatt:

«Kyametin zamann Allah'tan baka kimse bilemez. Rabbimin bana

ahdettiine göre Deccâl çkaca zaman benim elimde iki kamç olacaktr. O beni

gördüü zaman kurunun erimesi gibi eriyecek ve Allah onu helak edecektir.

Hatta o zaman talar ve aaçlar: "Ey Müslüman! Altmda kâfir vardr. Gel onu

öldür" diyecektir. Allah anlan helak ettikten sonra millet ehirlerine ve

yurtlanna dönecektir. te o zaman Ye'cüc ve Me'cüc çkacak ve her yerden

süratle inerek ehirleri çineyeceklerdir. Nereye giderlerse oray helak edecek,

uradklan her suyu da içeceklerdir. nsanlar bu konuda bana ikâyete

gelecekler ve ben Allah'a dua edeceim. Allah onlan helak edip öldürecek,

yeryüzü onlann le kokusuyla dolacaktr. Allah yamuru indirecek ve

cesetlerini sürüyerek denize atacaktr. Yine bana Rabbimin verdii ahidlerden

bir tanesi; bunlar olduktan sonra kyametin kopmasnn, hamilelikte gününü

dolduran kadn gibi olmasdr. Kadnn ailesi, kadn yükünü gece mi, gündüz

mü indirir bilmezler.»"*

' Secde Sur. 23
3

Buhârî (3239, 3396), Müslim (165) ve Taberânî (112749).

3 Ahmed 6/19, 20 (3556), bn Ebî eybe (15/157, 158), bn Mâce (4081), bn Cerîr

(15/413, 414) ve Hâkim (4/448, 489, 545, 546, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaJ
Sünen bn Mâce, 885).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, Hâkim, Ibn Merdûye ve

DelâiVde Beyhakrnin bildirdiine göre Huzeyfe, Muhammed'in Mailahu airyhi

vBsaiiBm) srâ gecesi götürüldüü geceden bahsedip öyle dedi: "Semalarn

kaplan açlana kadar Burak' brakmad. O, Cennet ve Cehennem'i gördü.

Yani âhirette vaad edilen her eyi müahede etti. Sonra da geri döndü." bn

Merdûye'nin lafz ise: "Gökyüzünde ve yeryüzünde ne varsa kendisine

gösterildi. Kendisine hangi binek Burak’tr?" denilince: "Uzun ve beyaz

olandr. Admlarn gözünün gördüü son yere kadar atandr" buyurdu .

1

Ebû Ya’la, Taberânî M. el-Evsat\a ve bn Asâkiriin, Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (sahfeta aleyhi matem): "Beni semaya çkardklar zaman

mutlaka her semada: «Muhammed, Allah'n Resulüdür» eklinde admn yazl

olduunu gördüm. Admn peinden de «Ebû Bekr es-Sddîk» yazlyd"

buyurdu .

2

Bezzârin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (aaüaUahu aleyhi meiiem): "Beni

semaya çkardklar zaman her gökte: «Muhammed, Allah'n Resulüdür»

eklinde admn yazl olduunu gördüm

"

buyurdu .
3

Taberânî M. el-Evsafta ve ibn Merdûye'nin sahih bir isnâdla Câbirîden

bildirdiine göre Resûlullah (sabUn aleyhi nukm): "srâ gecesi ileri gelenlerin en

üstünü ile karlatm. Baktm ki, bu Cibril'dir. O, Allah korkusuyla kendini

deve arkasna konulan bir çul gibi hissediyordu " buyurdu. bn Merdûye'nin

baka bir lafznda ise: "Dördüncü semada Cibril ile karlatm. O, Allah

korkusuyla kendini deve arkasna konulan bir çul gibi hissediyordu"

eklindedir.

4

Saîd b. Mansûr, Taberânî, ibn Merdûye ve el-Ma'rife'de Ebû Nuaym,

Abdurrahman b. Kurt’tan bildiriyor: Resûlullah (salahta aleyhi mefan), srâ gecesi

' bn Ebî eybe (14/306), Ahmed 38/321, 322, 346, 356, 357, 368, 369 (23285, 23320,

23332, 23333, 23343), Tirmizî (3147,
"
hasen "), Nesâî, S. el-Kübra (11280), bn Cerîr (14/444,

445), Hâkim (2/359, "sahîh") ve Beyhakî (2/364), Sahîh hadistir. (Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 2515).
2 Ebû Ya'la (6607), Taberânî (2092) ve bn Asâkir (30/302). Ebû YaTa'mn muhakkiki:

"snada çok zayftr" demitir.
} Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2482). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid’de (10/331) der ki:

"snadnda zayf olan Abdullah b. brahim el-Gfârî bulunmaktadr."
4 Taberânî (4679).
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Mescidü'l-Aksa’ya götürüldüü zaman Makam ve zemzem arasnda

bulunmaktayd. Cibril sanda, Milkâil ise solundayd. Yüksek semalara

varncaya kadar kendisiyle uçtular. Hz. Peygamber Mlaiiahu aleyhi vesellem) geri

döndüü zaman semalarda birçok tebihle beraber bir tebih iittiini

söyledi. Yüksek semalar heybet sahibi Yüce'den korkularndan dolay

“Yücelerin en yücesini eksikliklerden tenzih ederim" eklinde tebih

ediyordu .

1

ibn Asâkiriin, Sehl b. Sa’d’dan bildirdiine göre Resûlullah (tilaiiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutun
"
Cibril, srâ gecesi beni götürdüü zaman yüksek

semalarda bir tebih iittim. Bu tebihle kalbim titremiti. Cibril, bana: «Ey

Muhammedi Korkma ilerle, çünkü senin ismin Ar'ta "Allah'tan baka ilah

yoktur, Muhammed onun elçisidir" eklinde yazldr» dedi
"

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uiidMu aleyhi mailem) öyle buyurmutur:

"srâ gecesi yedinci semaya vardmz zaman yukar baktm. Orada gök

gürlemesi, imek ve yldrm vard. Sonra karnlan evler gibi büyük olan bir

topluluun yanma vardk. Bunlann kannlannda dandan görülen ylanlar

bulunmaktayd. Cibril'e: «Ey Cibril! Bunlar kimdir?» diye sorduumda:

«Bunlarfaiz yiyenlerdir» dedi. Dünya semasna indiim zaman benden aada
olan ksma baktm ve toz, duman içinde sesler iittim. Cibril'e: «Ey Cibril!

Bunlar kimdir?» diye sorduumda: «Bunlar insanlann gözleri önünde dönen

eytanlardr. Onlar göün ve yerlerin egemenlii hakknda düünmezler. Eer

öyle olmasayd onlar acaip olan eyleri görürlerdi» dedi."
2

bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrl'den bildirdiine göre Resûlullah laiiaiiahu

Bayhi mdBm): "srâ gecesi götürüldüüm zaman Kevser'e uradk. Cibril: «Bu,

Rabbinin sana vermi olduu Kevser’dir» dedi. Bunun üzerine ben elimi

toprana vurunca, onun keskin kokulu misk olduunu gördüm" buyurdu.

' îbn Kesir, Tefsîr'de (5/30) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Taberânî, M. el-Evsat

(3742). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (1/87) der ki: "snadnda Miskin b. Meymûn
bulunmkatadr. Bu, Zehebi'nin biyografisini verip örnek olarak münker olduunu
söyledii hadistir."

* bn Ebî eybe (14/307), Ahmed 14/285, 286, 365, 366 (8640, 8758), bn Mâce (2273) ve

bn Kesîr, Tefsîr’de (5/37) geçtii üzere bn Ebî Hatim. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daf
Sünen bn Mâce, 496).
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bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (utBlahu aievti vesellem)

öyle buyurmutur. "Ben gökyüzüne çkarldm zaman suyu çok olan ve ok

gibi hzl akan bir nehir gördüm. O, sütten daha beyaz ve baldan daha tatlyd.

Etrafnda inciden kubbeler vard. Elimi yan tarafna vurduumda keskin kokulu

misk olduunu gördüm. Yine elimi çakl talarna vurduumda onlarn da inci

olduunu gördüm. Cibril'e: «Ey Cibril! Bu nehir nedir?» dediimde: «Bu,

Rabbinin sana vermi olduu Kevser nehridir » karln verdi."

bn Merdûye'nin Ebû Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah(*BUy»)8Uy*iwffllefT):

"srâ gecesi götürüldüüm zaman brahim'i gördüm. Gördüüm kadaryla o

arkadanza en fazla benzeyen kiiydi" buyurdu.

Ahmed, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân ve bn Merdûye'nin, Ebû Eyyûb el-

Ensârî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (aiuuta afeyf» vesellem) öyle

buyurmutur: "Ben gökyüzüne çkarldmda orada Rahman'n dostu

brahim’i gördüm. brahim: «Ey Cibril! Seninle beraber olan kii kimdir?» diye

sorunca, Cibril: «Muhammed'dir» cevabn verdi. Bunun üzerine o beni

karlayp: «Ümmetine Cennette çokça fidan dikmelerini emret. Zira Çenettin

topra temiz ve genitir» dedi. Ben: «Cennetin fidanlar nedir?» dediimde:

«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)»

demektir" karln verdi.
,n

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Mniiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur. "srâ gecesi brahim’in (akytinaiem
)
yanna götürüldüm.

brâhîm bana: "Ey Muhammedi Ümmetine Cennetin geni olduunu haber ver.

Cennetin fidanlar da: «Sübhânallâhi ve'l-hamdu lillâhi velâ ilahe illallâhu

vallâhu ekber (=Yüce Allah’ bütün eksikliklerden tenzih ederim. Hamd sadece

Allah’adr. Allah'tan baka ilah yoktur. O en büyüktür)» demektir" dedi."

Tirmizî, TaberânF ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur. "srâ gecesi brâhîm’in yanna

götürüldüm. brâhîm bana: «Ey Muhammedi Benden ümmetine selam söyle

Onlara Cennetin toprann temiz, suyunun tatl ve arazisinin geni olduunu

haber ver. Cennetin fidanlar da: "Sübhânallâhi ve'l-hamdu lillâhi velâ ilâh-

illallâhu vallâhu ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâh" (=Yüce Allah'

' Ahmed 38/553 (23552) ve bn Hibbân (821). Müsned 'in muhakkikleri: "isnad

zayftr" demilerdir.
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bütün eksikliklerden tenzih ederim. Hamd sadece Allah'adr. Allah'tan baka

ilah yoktur. O en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)»

demektir" dedi

bn Merdûye’nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aleyhi

veseiien) öyle buyurdu: "srâ gecesi götürüldüüm zaman Cennetin beyaz inciden

olduunu gördüm. Cibril'e: «Ey Cibril! Bana Cenneti sormaktalar dediimde,

Cibril: "Onlara Cennetin geni ve toprann misk olduunu söyle"» dedi."

bn Mâce, Nevâdiru'l-Usul’da Hakîm et-Tirmizî, bn Ebî Hatim, bn
Merdûye ve el-Ba's ve'n-Nuûfda Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (sHaiteh BM» yoiiem) öyle buyurmutur. "srâ gecesi götürüldüüm

zaman Cennetin kapsna: «Sadakann karl on kat (sevap)tr. Borç

vermenin karl ise on sekiz kat (sevap)tr» yazl olduunu gördüm. Cibril'e:

«Ey Cibril! Borç vermenin sadakaya üstünlüü nedir?» dediimde, Cibril:

«Sadaka isteyen kii yannda olduu halde sadaka isteyebilir. Ancak borç

isteyen kii, sadece ihtiyacndan dolay borç ister» dedi.
"2

Taberânrnin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (uiMiehu aleyhi msM
öyle buyurmutun "srâ gecesi semaya çkarldm zaman Cennete sokuldum.

Cennet aaçlarndan bir aacn üzerinde durdum. Cennette ondan daha

güzelini, daha beyaz yapraklsn, meyvesinden daha tatlsn görmedim. El

uzatp meyvesinden bir meyve aldm ve yedim. O meyve sulbümde bir nutfe

oldu. Yeryüzüne indiim zaman Hatice ile beraber oldum. Bunun üzerine

Fâtma'ya hamile kald. Bu sebeple Cennet kokusunu özlediim zaman

Fâtma'y koklarm. "J

Hâkim'in, Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbIIdNu

*yfc yolan):
"
Cibril, bana Cennetten bir ayva getirdi. Ben de onu srâ gecesi

1

Tirmizî (3462, "hasat”) ve Taberânî (10363), M. es-Saîr (1/196). Hasen hadistir.

(Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2755).
1 Hm Mâce (2431), Hakîm et-Tirmizî (2/280). Çok zayftr (Elbânî, Daif Sünen bn Mâce,

528).

* Taberânî 22/400, 401 (1000). bnuT-Cevzî: “Hadis uydurmadr" demitir.
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yedim. Bunun üzerine Hatice, Fâhma'ya hamile kald. Bu sebeple Cennet

kokusunu özlediim zaman Fâtma'nn boynunu koklardm" buyurmutur.

1

Bezzâr, Mu’cemu's-Sahâbe’de Ebu'l-Kâsm el-Beavî, Mu'cemu's-

Sahâbe'de bn Kân, bn Adiy ve bn AsâkVin, Abdullah b. Es’ad b. Zürâre’den

bildirdiine göre Resulullah (uiUshu aleyhi malam) öyle buyurmutun "srâ gecesi

götürüldüüm zaman inciden bir kökün yanma getirildim." -Beavî'nin lafz

ise: "srâ gecesi götürüldüüm zaman inciden bir kafesin içinde götürüldüm"

eklindedir- "döemesi altndand, inciler gibi parlyordu. O zaman bana üç ey
verildi. Resullerin efendilii, muttakilerin imaml ve nur yüzlülerin

komutanl."1

bn Kâni, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebu’l-Hamrâ’dan bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu bM' «aM: "srâ gecesi yedinci semaya çkarldm zaman

birde baktm ki, Ar'n sa direine: «Lâ ilahe illallah, Muhammedun

Resûlullah (=Allah'tan baka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür)»

yazldr” buyurmutur .

3

bn Adiy ve bn Asâkir'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiahu aleyhi

ve s* ilam):
"«Mi'râc'a çkarldm zaman Ar'n direine: Lâ ilâhe illallâh,

Muhammedun Resûlullah (=Allah'tan baka ilah yoktur. Muhammed onun

Resûlüdür) Onu Ali ile teyid ettim» yazlyd

"

buyurdu .

4

bn Asâkir'in Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (sallelletu aleyhi mailem): "srâ

gecesi semaya çkarldm zaman Arta : Lâ ilâhe illallâh, Muhammedun

’ Hâkim (3/156, "zayf"). Zehebi: "Bu açk bir yalandr. Çünkü Hz. Fâtna

Resûlullah’a (salJallahu aleyhi vesellem) peygamberlik gönderilmeden önce domutur''

dedi.
J
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (60), el-sâbe de (4/6) geçtii üzere Beavî, bn Kâni (1/69, 70)

bn Adiy (7/2657) ve bn Asâkir (42/302, 303). bn Hacer: "Bu senetteki ravilerin çou
zayftr. Metin de çok münkerdir" dedi. Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2764) hadisin zayii

olduunu söylemitir.

3 bn Kâni' (3/202) ve Taberânî 22/200 (526). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (9/121) der

ki: "snadnda metruk olan Amr b. Sabit bulunmaktadr."
4 bn Asâkir (47/344).
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Resûlullah (=Aîlah'tan baka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür). Ebû

Bekr es-Sddîk, Ömer el-Fâruk ve Osman Zünnureyn» yazlyd" buyurdu .

1

Dârakutnî el-frâd'da, Hatîb ve bn Asâkiriin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uliaUahu deyi* mellem): "srâ gecesi semaya çkarldm zaman

Ar'ta yeil bir mücevher gördüm. Onun üzerinde beyaz bir nurla: Lâ ilahe

illallah, Muhammedun Resûlullah (=Allah’tan baka ilah yoktur. Muhammed

onun Resulüdür). Ebû Bekr es-Sddîk ve Ömer el-Fâruk» yazlyd" buyurdu .

2

Bezzâr, Hz. Ali'den bildiriyor: Yüce Allah, Resûlüne ezan öretmek murad

ettii zaman Cibril ona Burak denilen bir binekle geldi. Hz. Peygamber MaiUu

aleyh »eseiiem) ona binmek için gidince huysuzlat ve Hz. Peygamber'i MaH<*u aleyh

naldn) bindirmek istemedi. Bunun üzerine Cibril: "Sakin ol. Vallahi Allah

katnda Muhammed'den daha deerli bir kii sana binmemitir" dedi. Sonra

da Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meltem) ona bindi ve Rahman’n katndaki hicaba

geldiler. Hz. Peygamber (didldu aleyhi vesaiiam) perdenin yanndayken bir melek

hicabn arkasndan çkarak: "Allahu ekber, Allahu ekber" dedi. Hicabn

arkasndan: "Kulum doru söyledi, ben en büyüüm, ben en büyüün"

denildi. Sonra melek: "Ehedu en la ilâhe illalah" dedi. Hicabn arkasndan:

"Kulum doru söyledi, benden baka ilah yoktur" denildi. Melek: "Ehedü

enne Muhammeden Resûlullah" dedi. Hicabn arkasndan: "Kulum doru

söyledi, ben Muhammed'i elçi olarak gönderdim" denildi. Melek: "Hayya

ale’s-salat, hayya alel-felah, Kad kâmeti’s-salat, Allahu ekber, Allahu ekber"

dedi. Hicabn arkasndan: "Kulum doru söyledi, ben en büyüüm, ben en

büyüüm” denildi. Sonra melek: "Lâ ilâhe illallâh" deyince, Hicabn

arkasndan: "Kulum doru söyledi, benden baka ilah yoktur" denildi. Melek

Muhammed'in (saBaiiahu aleyhi «seiiam) elini tutarak kendisini yaklatrd ve bakt ki

sema ahalisinin arasnda Âdem (ah-yhiseiam) ile Nuh (aieyhissetan) bulunmaktayd. te o

gün, Yüce Allah Muhammed'in (»iaiiahu aleyh »«eller) erefini, yeryüzü ve gökyüzü

ahalisine kar kemâle erdirmitir."3

1 bn Asâkir (39/51). Hadisin sonunda: "Mazlum olarak öldürülecektir" lafz da vardr.

Suyuti, hadisi el-Leâliu ’l-Masnûdda (1/320) zikretmitir.
1
el-Leâli el-Masnû'a 'da (1/297) geçtii üzere Dârakutnî, Hatb (11/204) ve bn Asâkir

(30/204, 205).

i Bezzâr (508) ve Heysemî, Mecmau'z-Zevâid (1/329).
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Ebû Nuaym Delâil’âe, Muhammed b. el-Hanefiyye'den bildiriyor:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Mirâc'a çkanld zaman semann bir yerine ulat

ve durdu. Yüce Allah semadan bir melek gönderdi ve bu melek semada daha

önce hiç durmad bir yerde durdu. Sonra melee: “Ona ezan öret”

denildi. Melek: "Allahu ekber, Allahu ekber” deyince, Allah: “Kulum doru

söyledi, ben en büyüüm” buyurdu. Sonra melek: “Ehedu en la ilâhe illalah”

deyince, Allah: “Kulum doru söyledi, benden baka ilah yoktur” buyurdu.

Melek: “Ehedu enne Muhammeden Resûlullah” deyince, Allah: “Kulum

doru söyledi, ben Muhammed'i elçi olarak gönderdim, onu seçtim ve onu

emin kldm" buyurdu. Melek: "Hayya ale’s-salat” deyince, Allah: “Kulum

doru söyledi ve insanlan farzma davet etti. Bu farz, ecrini Allah’tan ümid

ederek yerine getiren kiinin günahlan için kefâret olur” buyurdu. Melek:

“Hayya alel-felah” deyince, Allah: “Kulum doru söyledi. Ben onu farz kldm,

saylann ve vakitlerini bildirdim” buyurdu. Sonra Resûlullah'a (saiiaiWmai*yhiffls«iBm):

"Yakla!” denilince, yaklat ve Resûlullah (uiitiishu aityhi m«iam) sema halkn gördü.

Sonra da Yüce Allah bütün mahlûkata kar onun erefini kemâle erdirdi.

bn Merdûye’nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (ofeiiahu aleyhi mailem

:

"srâ gecesi semaya çkarldm zaman Cibrîl ezan okudu. Melekler

kendileriyle namaz klacan sandlar. Cibrîl, beni öne yaklatrd ve imam olup

meleklerle beraber namaz kldm" buyurdu.

Taberânî M. el-Evsat *ta bn Ömer'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiBhu B er -,

yenlim) srâ gecesi semaya çkarld zaman ona ezan vahyolundu. Tekrar geri

indiinde Cibril kendisine ezan öretti .

1

bn Merdûye, Ali’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiidiahu Bieyh veseiiem) srâ gecesi

semaya çkanld zaman kendisine ezan öretildi. Sonra namaz farz klnd.

bn Merdûye, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (»ieiMu alayhi veseiiem) isrâ

gecesi semaya çkarld zaman namaz farz klnd.

Ahmed, bn Abbâs'tan bildiriyor: Allah, Peygamberine elli vakit namaz

farz kld. Ancak Rabbinden hafifletmesini isteyince elli vakti be vakit kld .

2

’ Taberânî (9247). Heysem, Mecmau z-Zevâid'de (1/329) der ki: "snadnda Talha b.

Zeyd bulunmaktadr ve bu kiinin uydurma hadis rivayet etii iddia edilmektedir."
1 Ahmed 5/69, 70 (2889, 2891). Muhakkik: "Sahih liayrihi" demitir.
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Ebû Dâvud ve Beyhakî, bn Ömer'den bildiriyor: lk olarak namaz elli vakit,

cenabetlikten gusletmek ve idrarl elbiseyi ykamak yedi defayd. Resûlullah

(saiifMu aleyhi meiiun), namaz be vakit, cenabetlikten gusül ve idrarl elbiseyi

ykamak bir defa oluncaya kadar Rabbinden hep hafifletmesini istedi .

1

Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildiriyor:

Resûlullah (saiiaitahu aleyhi ««Hem), srâ gecesi çkanldnda Sidretü'l-Münteha'ya

götürüldü. Buras yeryüzünden semaya çkanlanlann gidebilecei en son

yerdir. Baka bir lafzda: "Yeryüzünden çkan ruhlardan bir ey alnacaksa

oradan alnr" eklindedir- "Bir üstten gelenler de oraya iner, oradan alnrlar.

Yüce Allah öyle buyurur: "Sidreyi bürüyen bürümütü ." 1
Bunlar altndan

kelebeklerdir. srâ gecesinde Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) be vakit namaz,

Bakara Sûresinin son âyetleri ve Yüce Allah'a irk koulmadktan sonra büyük

günahlarn balanmas verildi .
3

Taberânî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Müiiahu aleyhi vasllm):

"srâ gecesi çkarldm zaman Sidretü'l-Münteha'ya götürüldüm. Oradaki

kirazlar büyük küpler gibi iriydi" buyurdu .

4

bn Merdûye, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah Maiiahu aleyh. «seiM, Sidretü'l-

Münteha’ya çkanld zaman oraya snan altn kelebekler gördü.

bn Merdûye'nin, Esma binti Ebî Bekriden bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi «seiiem) Sidretü’l-Münteha’y vasfederken:
"
Orada altn kelebekler

bulunmaktadr. Meyveleri büyük küpler
,
yapraklan ise fil kula gibidir"

buyurmutur. Kendisine: “Yâ Resûlallah! Orada ne gördün?" diye

sorduumda:
"Yannda onu gördüm

"

buyurdu. Yani Resûlullah (siiaiihu Biayhi

veseiiem) orada yüce Rabbini görmütür.

bn Mâce ve ibn Merdûye'nin, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah isailaiiahu

aleyhi vesellem): "srâ gecesi çkanldm zaman yanndan geçtiim her melek

’ Ebû Dâvud (247) ve Beyhakî (1/179). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen Ebî

Dâvud, 45).
1 Necm Sur. 16

3 Müslim (173), Tirmizî (3276) ve Nesâî (450), S. el-Kübra (315).
4 Taberânî (10683). Heysem, Mecmau'z-Zevâid'de (1/78) der ki: "Senedinde Zeyneb

binti Süleyman b. Ali b. Abdillah b. Abbas bulunmaktadr. Onun biyografisine dair bir

ey zikredildiini görmedim."



204 9 srâ Sûresi &

topluluu mutlaka: «Ey Muhammedi Ümmetine hacamat yaptrmalarn

emret» dediler" buyurdu .

1

Ahmed, Ibn Mâce, Hâkim ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saHdahu aleyhi mam): "srâ gecesi çkarldm zaman yanndan

geçtiim her melek topluluu mutlaka bana: «Hacamat yaptrmaya devam et»

dediler" buyurdu. Baka bir lafzda ise:
"
Ümmetine hacamat yapmalarn

emret" eklindedir.

1

bn Merdûye'nin, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saUtahu aleyhi meiierr):

"srâ gecesi çkarldm zaman yanndan geçtiim her melek topluluu

mutlaka bana hacamat yapmam emretti" buyurdu.

bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uliailahu aleyhi

metlen) öyle buyurdu: "srâ gecesi çkarldm zaman Yüce Allah beni Yecüc ve

Mecücun yanna gönderdi. Onlar Allah'n dinine ve ibadetine davet ettim.

Ancak onlar davetime icabet etmeyi kabul etmedi. Onlar Âdem'in ve blis'in asi

olan çocuklaryla beraber Cehennemdedirler.
"3

Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, M. el-Evsafta Taberânî ve bn Merdûye, Ebû

Hureyre’den bildiriyor. Resûlullah (saiyiahu aleyhi mailem) srâ gecesi geri döndüü

zaman Tuva denilen yerde iken Cibril’e: "Ey Cibril! Kovmim bana

inanmayacaktr" deyince, Cibril:
"
Sddîk olan Ebû Bekr seni dorulayacaktr"

karln verdi .
4

Hâkim, bn Merdûye ve Delâil'de Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiiem), srâ gecesi Mescidu'l-Aksa’ya götürüldüü

zaman, sabahlaynca bu gecede yaadklann insanlara anlatmaya balad.

Daha önce kendisine iman edip te inanm olan kiilerden bir ksm mürted

oldular. Bu ekilde Ebû Bekrie gittiler ve: “Arkadana ne oluyor da bir

1 bn Mâce "Melek topluluu * ifadesi dnda (3479). Sahih hadistir (Bakn: ElbânV,

Sahîh Sünen bn Mâce, 2802).

1 Ahmed 5/340 (3316), bn Mâce (3477) ve Hâkim (4/209, “sahih"). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 2801).

el-Leâliu'l-Masnû 'fl'da (1/57, 58) geçtii üzere bn Merdûye.
4 bn Sa'd (3/170) ve Taberânî (7148, 7173). Heysem!, Mecmau’z-Zevâid'de (10/331) der

ki: "ki senedinin birinde Ebû Hureyre'den rivayette bulunan Ebû Vehb vardr ve b
kiiyi tanmyorum."
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gecede Beytü'l-Makdis’e gidip geldiini iddia ediyor" dediler. Ebû Bekn

“Kendisi mi öyle dedi?" diye sorunca: “Evet, kendisi dedi" karln verdiler.

Bunun üzerine Ebû Bekr: “Evet, eer öyle dediyse doru söylemitir" dedi.

Bu kiiler: “Sen onun bu gece Beytü'l-Makdis'e gittiine ve sabah olmadan

geri döndüüne inanyor musun?" dediklerinde: “Evet, ben bundan daha

uzak (ihtimalli) olan eyleri de kabul ediyorum. Ben onun göklerden sabah

veya akam vakti getirdii haberleri de tasdik ediyorum" dedi. Ebû Bekr bu

sebeple es-Sddîk diye adlandrlmtr.

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, Bezzâr, Taberânî, bn Merdûye, Deldirde

Ebû Nuaym, el-Muhtâre’de Diyâ ve bn Asâkir sahih bir isnâdla bn Abbâs'tan

bildirir: Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vasaiiem): "srâ gecesi Beytü'l-Makdis'e

götürüldüüm zaman Mekke'de sabahladm. Tek kaldm ve insanlarn beni

yalanlayacan bildim. Ayn bir yerde üzüntülü bir ekilde oturdum" buyurdu.

Ebû Cehl, Resûlullah fn (saiiaiiahu aleyhi vesdiem) yanna gelip oturdu ve alay edercesine:

“(Yeni) bir eyler var m?" dedi. Resûlullah (saliallatu aleyhi vesellem): "Evet" deyince:

“Ne var?” diye sordu. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesaiiem): "Bu gece götürüldüm"

buyurdu. O: “Nereye?" diye sorunca: "Beytü'l-Makdis'e" karln verdi. Ebû

Cehl: “Sonra da yanmzda sabahladn öyle mi?" deyince, Allah Resûlü: "Evet,

öyledir" buyurdu. Ebû Cehl, Resûlullah'n (sallallahu aleytu vesellam) kavmini çardnda
anlattklarn inkâr eder korkusuyla inanmadn bildirmek istemedi.

Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem): “Eer kavmini çarrsam bana anlattklarn

onlara da anlatr msn?" deyince, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet, anlatrm"

karln verdi. Bunun üzerine Ebû Cehl: “Ey Ka'b b. Luey oullan

topluluu!" diye çannca meclisler boalp yanna topland. Sonra Ebû Cehl:

“Bana anlattklarn kavmine de anlat" dedi. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu

gece götürüldüm" buyurdu. Oradakiler: “Nereye götürüldün?” diye sorunca:

"Beytü'l-Makdis'e götürüldüm" cevabn verdi. Onlar: “Sonra da burada,

yanmzda sabahladn öyle mi?" deyince: "Evet" cevabn verdi. Kimisi

aknlktan ellerini aklatarak, kimisi de elini bana koyarak: “Bize oradaki

Mescid'in (Mabedin) özelliklerini söyler misin?" dediler. Orada bulunanlarn

içinde Beytü'l-Makdis'e gidenler de vard." Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ben

oradaki Mescid'in özelliklerini saymaya baladm. Baz yerleri bana kapal

gelince Beytü'l-Makdis(in görüntüsü) getirildi ve Ukayl veya îkâl'n evinin beri

1 Hâkim (3/62, "gahîh") ve Beyhakî (2/360, 361).
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tarafna konuldu. Ben de oraya bakarak oray kendilerine tek tek anlattm"

buyurdu. Bunun üzerine onlar: "Vallahi doru anlatt" dediler.’

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîriin, Câbir b. Abdillah'tan

bildirdiine göre Resûlullah (alUtahu aleyhi «mhn) öyle buyurdu: "Kurey bir gecede

Beytü'l-Makdis'e götürüldüümü yalanlaynca Hicr denilen yerde ayaa

kalktm. Yüce Allah önümde Beytü'l-Makdis’i tecelli ettirdi ve ben ona bakarak

orann göze çarpan özelliklerini kendilerine saymaya baladm.
" 5

Ebû Nuaym DelâiVde Urve'den bildiriyor: Resûlullah Miaiiahu aleyh «selM bir

gecede Beytü'l-Makdis'e gidip geldiini söyleyince Kurey'liler: "Bizim

neyimizin kaybolduunu söyle ve söylediklerini dorulayan bir delil göster"

dediler. Bunun üzerine Resûlullah Maiiahu aleyhi veseilem): "Giysi yüklü boz bir

deveniz kayboldu " dedi. Kervan geldii zaman: "Bize devenin üzerinde daha

önce neler bulunduunu haber ver" dediler. Bunun üzerine Cibril devenin

üzerinde daha önce olan eylerin tümünü önüne serdi. Resûlullah Miaiiahu aleyhi

vMeiim) onlara bakarak daha önce üzerinde olanlan sayd. Kurey'liler de ayakta

Resûlullah'a MaiM Beyh veniiam) bakyordu. Bundan sonra da üpheleri ve

yalanlamalan daha da artt.

Beyhakî DelâiVöe Süddî'den bildiriyor: Resûlullah Maiiahu aleyh, «mm, srâ

gecesi götürüldüü zaman kervandaki kiileri ve kervanda olanlan kavmine

haber verince: "Kervan ne zaman gelecektir?” dediler. Resûlullah (saiiaiiBhu aleyh

vesellem): "Çaramba günü gelecektir" buyurdu. O gün kavim topland ve kervan

beklemeye balad. Gün bitmek üzereydi, ama kervan gelmemiti. Hz.

Peygamber (seiiaiiahu aleyhi vesellem) günün bir saat daha uzamas için dua etti. Bunun

üzerine Güne hapsedildi (bir saat daha batmad). Güne sadece ite o gün

Resûlullah Maiiahu aleyhi »eseiiem) için ve daha önce zorbalarla savaan Yûa b. Nûn

için hapsedilmitir (durdurulmutur).
3

ibn Ebî eybe Musannefte ve bn Cerîr, Abdullah b. eddâd'dan bildiriyor:

Hz. Peygamber MbBbIui aleyh rodam) srâ gecesi götürüldüü zaman kendisine

’ bn Ebî eybe (11/461, 462), Ahmed 5/28, 29 (2819), Nesâî, S. el-Kübra (11285),

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (56), Taberânî (12782), Diyâ 10/39-42 (34-37) ve bn Asâkir (41235).

Müstted' in muhakkikleri: "Buhârî ve Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demitir.
1

Buhârî (3886), Müslim (170), Tirmizî (3133), Nesâî, 5. el-Kübra (11282) ve bn Cerîr

(14/421, 422).

3 Beyhakî (2/404).
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katrdan daha küçük ve eekten daha büyük admn gözünün gördüü son

yere kadar atabilen bir binek getirildi. Ona Burak deniliyordu. Resûluilah

(saliaiiahu aleyhi vesellem) müriklerin kervanyla karlanca kervan ürktü. Bunun

üzerine mürükler: “Hey oradakiler, kim var orada?" demeye baladlar.

Sonra: “Kimsenin olduunu görmüyoruz. Bu olsa olsa bir rüzgardr" dediler.

Resûluilah (saUallahu aleyhi vesellem), Beytü’l-Makdis'e varnca kendisine birinde arap,

dierinde süt olan iki kap verildi. Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sütü tercih

edince, Cibril: “Sen ve ümmetin hidayete erdirildiniz" dedi .

1

bn Sa’d ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Vâkdî, Ebû Bekr b. Abdillah b.

Ebî Sebre ve bakalar öyle anlattlar: Resûluilah (saUallahu aleyhi vesellem), Rabbinden

kendisine Cenneti ve Cehennemi göstermesini isterdi. Hicretten on sekiz ay

önce Ramazan aynn bitmesine on yedi gün kala Cumartesi günü Resûluilah

(saUallahu aleyhi vesellem) evinde öle vakti uyurken yanna Cibril ve Mikâil geldi. Hz.

Peygamber'e (seiiaiiahu aleyhi vesellem): “Allah'tan istediin ey için git" dediler. Sonra

ikisi onu alp Makam ve Zemzem'in arasnda bir yere götürdüler. Oradan da

Mirâc'a çkardlar. Bir de bakt ki kendisi en güzel bir manzarayla kar

karya. Sora semalar teker teker çkarmaya baladlar. Semalarda

peygamberleri gördü. Sidretü’l-Münteha’ya geldii zamanda Cennet ve

Cehennemi gördü. Resûluilah (saUallahu aleyhi vesellem): "Yedinci semaya çktm
zaman kalem seslerinden baka bir ey duymadm" buyurdu. Orada be vakit

namaz farz klnd. Sonra Cibril inip be vakit namaz Resûluilah (sBiaiiahu aleyhi

vesellem) ile beraber vakitlerinde kld .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: “Resûluilah (seiiailahu aleyhi vesellem), srâ

gecesi götürüldükten sonra kokusu damat kokusu gibi oldu. Hatta damat

kokusundan da bile daha güzel oldu" dedi.

bn Merdûye, Cibr’den bildiriyor: “Süfyân es-Sevrî'ye srâ gecesi

sorulunca: “(Resûluilah (saUallahu aleyhi vesellem) o gece) vücuduyla götürüldü" dedi.

Ebû Nuaym DelâiVde Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor:

Resûluilah (saUallahu aleyhi vesellem) bir mektup yazarak Dhye el-Kelbî'yi Kayser'e

gönderdi. Dhye, Kayserle Humus'ta karlat. Kayser mektubu okutmak için

tercüman çard. Mektup: "Allah'n Resulü Muhammed'den, Rum kral

’ bn Ebî eybe (8/9, 10, 11/361, 14/308, 309) ve bn Cerîr (14/443).
1 bn Sa'd (1/213).
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Kayser'e" eklinde balyordu. Kayserin kardei hiddetlenerek: "Mektuba

senin isminden önce kendi ismiyle balayan, seni Rum sahibi diye adlandran

ve kralln zikretmeyeni görüyor musun?" dedi. Kayser: "Vallahi senin küçük

bir ahmak ve büyük bir deli olduunu bilmiyordum. Daha içinde ne olduuna

bakmadan mektubu yakmam m istiyorsun? Eer dedii gibi Allah’n

Resûlüyse kendi ismiyle balamas benim ismimle balamasndan daha haktr.

Eer beni Rum kral olarak adlandrdysa doru söylemitir. Çünkü ben

onlann kral ve sahibiyim. Hakikatte onlara malik deilim. Allah onlan emrime

vermitir. Eer Allah dilerse onlan bana musallat eder" dedi.

Sonra Kayser mektubu okutarak: "Ey Rum topluluu! Sannm ki bu adam

sa b. Meryem’in bize müjdeledii son Peygamberdir. Kesin olarak böyle

olduunu bilsem, derhal onun yanna kadar giderek kendisine bizzat hizmet

eder, onun uzuvlanndan akan abdest suyunu ellerime aktrdm" dedi. Bunun

üzerine Rumlar: "Biz kitap ehli durmuken Allah Peygamberi ümmî

bedevilerden göndermez" dediler. Kayser: "Asl hidayet yanmdadr.

Aramzda ncîl vardr, incîl'i getirelim ve bakalm. Eer bu kii o Peygamberse

ona tâbi olalm. Eer deilse eskiden olduu gibi her mührün yerine bir

mühür vurur ve onu tekrar yerine koyarz" dedi. O zaman ncîl’in üzerinde on

iki mühür bulunuyordu. Her hükümdar onun üzerine altndan bir mühür

vurarak, açlp okunmamasn tembihleyerek bir sonraki hükümdara teslim

etmi, o da bir mühür vurarak kendisinden sonrakine teslim etmi böylece.

Kayser’e gelinceye kadar on iki mühür vurulmutu. Yani ncîl’in açlmas,

okunmas kesinlikle yasak ve haramd. Eer açp okuyacak olurlarsa,

dinlerinin elden gideceine, devletlerinin de temelinden yklacana

inanyorlard.

Kayser ncîl’in getirilmesini emretti, üzerindeki mühürlerin onbir tanesini

açtrd. Sra son mührün açlmasna gelince papazlar, Hristiyanlann ileri

gelenleri ve patrikler giysilerini parçalayp yüzlerini yumruklayarak saçlarn

yoldular. Kayser: "Size ne oluyor?" deyince, onlar da: "Bu gün senin

hükümdarln yerle bir olup kavmin dinini deitirecektir!" dediler. Kayser:

"Asl hidayet yanmdadr” dedi. Onlan "Bunun doru olup olmadn
aratnp ona yazalm ve ne olacana bakalm" dediler. Kayser: "Bu konuyu

kime soracaz?" deyince: "Bu konuyu soracamz kiiler am’da pek

çoktur" dediler. Kayser bu konuyu sormalar için am'a elçiler gönderdi.
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Bunun üzerine Ebu Süfyan ve arkadalan Kayser'in huzurunda toplandlar.

Kayser “Ey Ebu Süfyan! çinizden peygamber olarak gönderilen bu adam

hakknda bize bilgi ver” dedi. Ebu Süfyan elinden geldiince meseleyi

küçümseyerek: “Ey kral! Onun durumu senin için büyük bir ey deildir. Biz

onun hakknda: «Bu kii sihirbaz, air ve kâhindir» demekteyiz” dedi. Kayser:

“Canm elinde olana yemin olsun ki daha önceki peygamberlere de öyle

denmekteydi. Sen bize aranzdaki konumundan haber ver” deyince, Ebu

Süfyan: “O aramzda nesep olarak orta bir ailedendir” dedi. Kayser: “Daha

önce de Allah, peygamberleri nesep olarak vasat olan ailelerden gönderirdi.

Bize arkadalarndan haber ver” deyince, Ebu Süfyan: “Onun arkadalan

kölelerimiz, gençlerimiz ve sefihlerimizdir. leri gelenlerimizden ona kimse

uymamaktadr” dedi. Kayser: “Vallahi peygamberlerin ashâb da hep

böyledir. Ancak büyükler ve liderler gurur ederek tâbi olmaktan

kaçnmlardr. Sen bana ashâbnn dinine girdikten sonra ondan aynlyorlar

m onu haber ver” dedi. Ebu Süfyan: “Hayr onlardan hiç kimse kendisinden

ayrlm deildir” karln verdi. Kayser: “Sizden onun dinine hâlen girenler

var m?” deyince: “Evet, vardr” cevabn verdi.

Kayser: “Siz bana onun hakknda daha da basiretli olmam saladnz.

Canm elinde olana yemin olsun ki, bu kii yakn zamanda benim tahtma da

hâkim olacaktr. Ey Rum topluluu! Gelin bu kiinin davet ettii eye tâbi

olalm ve ondan am’ igal etmemesini isteyelim. Çünkü hiçbir peygamber

yoktur kî, krallara, Allah'a davet eden bir mektup yazd zaman onlar da

davete icabet eder de ondan bir ey isterlerse mutlaka onlara isteklerini

verir. Gelin bana itaat edin” dedi. Bunun üzerine onlar: “Biz sana bu konuda

asla itaat etmeyeceiz" dediler.

Ebu Süfyan: “Vallahi! Onu, Kayser'in gözünde küçük düürecek sözler

söylememe engel olan, onun yannda yalan söyleyip te yalanm anlayp bana

inanmamasndan korkmamdr. Sonra onun srâ gecesinde götürüldüünü

hatrladm ve: “Ey kral! Ben sana ondan öyle bir haber vereceim ki onun

yalanc olduunu anlayacaksn” dedi. Kayser: “Neymi o?” diye sorunca: “O

.

bir gecede bizim topraklarmzdan yani Haram’dan (Mekke'den), sizin bu

Mescidinize (Mabedinize) geldiini ve sabah olmadan tekrar geri döndüünü

iddia ediyor” dedi. Kayser'in yannda bulunan Kudüs Patriklerden biri: “Ben o

geceyi biliyorum" deyince, Kayser ona bakp: “Bu gece hakkndaki bilgin

nedir?” diye sordu.
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Patrik öyle devam etti: “Ben hergece Mescid'in kaplann kapatrdm. te
o gece bir kap dnda Mescid’in bütün kaplann kapattm. O kapy

kapatamamtm. Oradaki hizmetçilerden ve orada bulunan baka kiilerden

yardm almamza ramen yine o kapy kapatamadk. Ne kadar uratysak

bir türlü o kapy kapatamadk. Sanki bir dala urayor gibiydik. Çardm
marangozlar ona bakp: “Ya kapnn üstü çökmü ya da bina oturmutur.

imdi bunu kapatamayz. Yann sabah neden kapanmadna bakanz"

dediler. Ben de onu açk brakp gittim. Sabah vakti geri geldiim zaman

kapnn köesindeki tan delinmi olduunu gördüm. Bir de oraya balanm
bir binek izi vard. Arkadalarma: “Bu gece kap bir peygamber için

kapanmamtr ve bu peygamber bu gece Mescid'de namaz klmtr" dedim.

Kayser: “Ey Rum topluluu! Siz, sa ve kyamet arasnda bir peygamberin

daha olduunu bilmiyor musunuz? sa sizi onunla müjdelemedi mi? te bu

peygamber, sa'nn müjdeledii peygamberdir. Davet ettii eyde ona tâbi

olun" dedi. Kayser, toplumun bu konudaki nefretini görünce: “Ey Rum

topluluu! Kralnz sizi snamak ve dininize ballnz örenmek için öyle bir

eye davet etti. Siz kralnzn yüzüne kar ona sövüp sayarak dininizden asla

geri dönmeyeceinizi gösterdiniz" dedi. Bunun üzerine Kayserie secdeye

kapandlar.

Vâstî, Fedâilu Beyti'l-Makdis'te Ka'b'dan bildiriyor: Hz. Peygamber (sbIIbIIbiu

aleyhi vesBiem) srâ gecesi götürüldüü zaman Burak denilen binek daha önce

peygamberlerin kendisini durdurduu yerde durdu. Sonra Hz. Peygamber

(sBBlahu aleyhi «sellem) bir peygamberin girdii kapdan çeri girdi. Cibril (aleyhsselam)

önünde gidiyordu. Ona Güne'in ldamas gibi birk oldu. Cibril biraz daha

öne geçti. Sonra Cibril kayann yannda durup ezan okuyunca, melekler

gökyüzünden indiler ve Allah, Hz. Peygamberie (saUaiiahu aleyhi ««ttem) bütün

peygamberleri diriltip toplad. Sonra namaz için kamet getirildi ve Cibril az

daha öne yaklat. Hz. Peygamber (sBiBiuhu Bieyhi ««Hem), melekler ve dier

peygamberlere imam olup namaz kld. Resûlullah Maiiahu aleyhi meltem) olduu

yerden biraz daha ileriye gidince kendisine altndan ve gümüten iki

merdiven getirildi. Bu (merdiven) de Mi'râc’tr. Sonra Cibril ve Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) semaya çktlar.

Vâstî, Beytü'l-Makdis'in müezzini Ebû Huzeyfe vastasyla ninesinden

bildiriyor: Ka'b'n, Hz. Peygamberim («laiiahu aleyhi meltem) hanm Safiyye’ye: “Ey
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müminlerin annesi! Burada namaz kl. Çünkü Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

srâ gecesi götürüldüü zaman peygamberlerle beraber burada namaz

klmtr” dediini gördüm. Sonra Ebû Huzeyfe eliyle iaret ederek kayann

arkasndaki kubbeyi gösterdi.

Vâstî, Velîd b. Müslim’den bildiriyor: Yallarmzdan baz kiilerin bana

anlattna göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) srâ gecesi Beytü’l-Makdis’e

götürüldüü zaman, Mescid’in sanda ve solunda yükselen iki nur vard.

Sonra Hz. Peygamber (saiiBiiahu deyhi vesellem) öyle devam etti: "Ey Cibrîl! Bu iki nur

da neyin nesidir?" dediimde: «Sanda olan kardein Davud'un mihrabdr.

Solunda olan ise ablan Meryem'in mezarnn üstünde olandr» karln
verdi.

"

bn shâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in Haan b. Ebi'l-Hasan'dan

bildirdiine göre Resûlullah (safallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Ben odamda

uyurken Cibril geldi ve beni aya ile dürttü. Kalkp oturduumda kimsenin

olmadn gördüm. Tekrar uzandmda bir daha geldi ve beni ayayla dürttü.

Yine kalkp oturduumda kimsenin olmadn gördüm. Tekrar yerime

uzandmda, Cibril yine beni ayayla dürttü ve kalkp oturdum. O
kollarmdan tutunca onunla beraber kalktm. Beni Mescid'in kapsna götürdü.

Bir de baktm ki, eekten daha büyük, katrdan daha küçük beyaz bir binek.

Onun baldrlarnda onu hzl götüren iki kanad vard. O ellerini gözünün

gördüü son yere kadar atyordu. Cibril beni ona bindirdi ve yola çktk. kimiz

de birbirimizi geçmiyorduk

bn Ebî Hâtim, Süddî vastasyla Ebû Mâlik ve Ebû Salih’ten bildiriyor: bn

Abbâs ve Murre el-Hemdânî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Kulu

Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine baz âyetlerimizi

göstermek için, etrafn mübarek kldmz Mescid- i Aksâ'ya götüren

Allah, her türlü noksan sfatlardan münezzehtir. üphesiz ki her eyi

hakkyla iiten, hakkyla gören O'dur"
2

âyetini açklarken öyle dedi:

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mekke’de iken Cibrîl yanna geldi ve kendisini

Burak’a bindirip Beytü'l-Makdis’e götürdü. Yolun bir ksmn gittikten sonra

devesini saan Ebû Süfyan'a rastlad. Deve, Burak'n sesi ile ürktü ve sütü

döktü. Bunun üzerine Ebû Süfyan deveyi ürküten kiiye sövdü. Bir de boz bir

1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/397) ve bn Cerîr (14/416).
1 srâ Sur. 1
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deve ürküp kaçmt. Deve sulak bir yere kaçnca Ebû Süfyan ve yanndakiler

onu arayp buldular ve aldlar. Sonra bir vadiye uradlar. Orada Hz.

Peygamber'e (saiieiiahu Beyh vtsellem) misk kokusu gibi bir koku esti. Hz. Peygamber

(sdiaJiahu aleyhi venilem) Cibril'e: "Ey Cibril! Bu koku da nedir?" diye sorunca: “Bunlar,

Allah yolunda atele yaklan Müslüman bir ailenin kokusudur" karln
verdi.

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Havâle el-Ezdî’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu Biayhi vnaiiam):
"
îsrâ gecesi meleklerin tad beyaz bir direk gördüm. Bu

direk sanki inciden bir direkti. Onlara: «Ne tayorsunuz?» dediimde: «slam

direini tayoruz. Onu am'da dikmekle emrolunduk» karlm verdiler."'

bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Katâde: “Kulu Muhammedi geceleyin,

Mescid-i Haram'dan kendisine baz âyetlerimizi göstermek için, etrafn

mübarek kldmz Mescid- i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan

sfatlardan münezzehtir..."
1 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber (»iaiiahu

aleyhi «seleni), srâ gecesi Ebû Tâlib'in evinden götürülmütür" dedi.

bn shâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Âie: “ResûluIlah'ntsdUBhuBBvhi

vesefam) vücudu yerinden kaybolmad. Allah, sadece onun ruhunu Mirâc'a

çkard" dedi .
3

bn shâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Muâviye b. Ebî Süfyan'a,

Resûlullah'n (saMehu aleyh vESEflem), srâ gecesi götürülmesi konu sorulunca: “Bu,

Allah tarafndan Resûlullah'a (saiiaUrfu aleyh veseiiem) gösterilmi doru bir rüyadr”

dedi .

4

bnü'n-Neccâr'n Târih’te Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiafahu aivhi

vesefam): "Cibril, bana Burak'la geldi

"

buyurunca, Ebû Bekr: “Yâ Resûlallah! Ben

onu gördüm" dedi. Hz. Peygamber (safaiiahu aleyhi matlm): "Bana onu vasfet"

deyince: "O deve gibiydi" dedi. Resûlullah (uflaflahu aleyh ««attan): "Doru söyledin,

sen onu görmüsün ey Ebû Bekr!" buyurdu.

’ Heysemî, Mecmau'z-Zeuâid'de (10/58) geçtii üzere Taberânî ve Fethu'l-Bâri'cc

(12/403).
1 srâ Sur. 1

3 bn shâk (sh. 275), (462) ve bn Cerîr (14/445).

4 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/400) ve bn Cerîr (14/445).
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Hatîb'in, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi yasBlem} öyle

buyurmutur: "srâ gecesi götürüldüüm zaman, Rabbim beni yanna

aramzda iki yay aral hatta daha az bir mesafe, hayr daha da az bir mesafe

kalana kadar yaklatrd. Bana duay öretti ve: «Ey Muhammedi» buyurdu.

Ben: «Emrindeyim» deyince : «Seni son peygamber klmam üzdü mü?» diye

sordu. Ben: «Hayr, ey Rabbim! Üzmedi» deyince: «Ümmetini son ümmet

klmam onlar üzdü mü?» diye sordu. Ben yine: «Hayr, ey Rabbim! Üzmedi»

dedim. Bunun üzerine Rabbim: «Ümmetine benden selam söyle ve onlar son

ümmet klmamn sebebinin dier ümmetlerin ayplarn yanlarnda tehir edip

kendilerinin ayplarn dier ümmetlerin yannda tehir etmemem için

olduunu haber ver» buyurdu.""

Taberânî'nin Ümmü Hâni'den bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi vesaiiem),

srâ gecesi götürüldüü zaman:
"
Ben Kurey'e gidip (olanlar) haber

vereceim " buyurdu ve öyle yapp haber verdi. Kureyliler Resûlullah' (sallailahu

aleyhi vesellem) yalanlad. Ancak Ebû Bekr O'nu tasdik etti. te o gün Ebû Bekr,

«Sddîk» diye adlandrld .

2

bn Ceririin bildirdiine göre bn ihâb der ki: bnu'l-Müseyyeb ve Ebû

Seleme b. Abdirrahman bana dediler ki: Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem), srâ gecesi

brâhîm'in kendisiyle Beytü'l-Haram' ziyaret ettii at Burak ile götürüldü. O,

admlarn gözünün gördüü son yere kadar atyordu. Giderken vadilerden

bir vadide Kurey'lilerin bir kervanyla karlam ve kervan ürkmütü.

Üzerinde biri siyah, biri mavi olan iki çuvaln bulunduu bir deve gördü.

Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem), Kudüs'e vard zaman, kendisine birinde arap,

birinde süt olan iki bardak verildi. Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vbsbIM süt

bardan alnca Cibril: “Ftrata hidayet edildin. Eer arap bardan alsaydn

ümmetin saptrd" dedi.

bn ihâb der ki: bnu'l-Müseyyeb bana öyle haber verdi: Resûlullah (sallailahu

aleyhi vasBlem) Orada brâhîm, Musa ve sa'y gördü. Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem)

onlar vasflandrarak öyle buyurdu: "Musa iri bal biri idi. enûe

adamlarna benziyordu. îsa ise kzl bir kiiydi. Sanki Dimyâs’tan çkmt.

’ Hatîb (5/130).
2 Taberânî (15). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (9/42) der ki: "snadnda metruk olan

Abdü'l-A'lâ b. Ebî'l-Musâvir bulunmaktadr."
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Gördüüm kadanyla ona en fazla benzeyen kii Urve b. Mes'ûd es-Sekafî'dir.

brahim'e gelince çocuklarndan ona en fazla benzeyen benim" buyurdu.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) geri döndüü zaman Kurey'lilere srâ gecesi

götürüldüünü anlatt. Müslüman olmu kiilerden birçok kii mürted oldu.

Ebu Seleme der ki: "Ebû Bekr es-Sddîk gelince ona: «Arkadan için ne

dersin? O bir gecede Beytü’l-Makdis'e gidip geri geldiini iddia ediyor"

dediler. Ebû Bekr: "O mu böyle dedi?" diye sorunca: "Evet o öyle dedi"

karln verdiler. Bunun üzerine Ebû bekr: "Eer öyle dediyse ben ona

ahitlik ederim" dedi. Kurey'Iilen "Bir gecede am’a gidip geldiinemi

ahitlik ediyorsun?” dediklerinde: "Ben bundan (gerçeklik ihtimali) daha uzak

olan semadan haber getirmesini de tasdik ediyorum" cevabn verdi .

1

Abdurrezzâk'n Musannefte bn Cüreyc’ten bildirdiine göre Nâfi' b.

Cübeyr ve bakalar öyle dediler: "Resûlullah (uiiiMu aleyhi nrim), srâ gecesi

semaya götürüldüü zaman sabahlaynca kendisini sadece Cibril

gözetiyordu. Güne zeval vaktini geçtikten sonra Cibril indi. Bu sebeple de ilk

(öle) namaz () diye adlandrld. Resûlullah'n (ttiiaHhu aleyhi vesellem) emri üzeri

insanlara: "Cemaat namaz!" diye çarld. nsanlar toplannca, Cibril, Hz.

Peygamber'e Maiiehu aleyhi vesellem), Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) de insanlara imam

olup namaz kldrd. lk iki rekat uzatp son iki rekat ksaltt. Cibril, Hz.

Peygamber'e {sallallahu aleyhi vesellem) Selam verince Resûlullah (salBlahu aleyhi vesellem) de

insanlara selam verdi. Sonra ikindi namaznda öle namaz gibi yaptla-.

Sonra gecenin balangcnda Cibril indi ve: "Cemaat namaz!" diye çarld.

Cibril, Hz. Peygamber'e (sriUUn aleyhi vesellem), Resûlullah {saflaBehu aleyhi vesellem) de

insanlara imam olup namaz kldrd. lk iki rekat uzatp son rekat ksaltt.

Cibril, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) selam verince Resûlullah (sallallahu aleyh

vesellem) de insanlara selam verdi. Sonra gecenin üçte biri geçince Cibril indi ve:

“Cemaat namaz!" diye çarld. Cibril, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem),

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) de insanlara imam olup namaz kldrd. lk iki rekat

uzatp sesli okudu ve son iki rekat ksaltt. Cibril, Hz. Peygamber'e (seMiahu aleyh

vesilem) selam verince Resûlullah (seHeHahu eM» vesilem) de insanlara selam verdi. Sonra

tan aard zaman Cibril indi ve: "Cemaat namaz!" diye çarld. Cibril, Hz.

Peygamber’e (saiBiahu aleyhi vesellem), Resûlullah (sallallahu aieyf- vesellem) de insanlara imam

olup namaz kldrd. ki rekat da uzatp yüksek sesle okudu. Cibril, Hz.

’ bn Cerîr (14/421, 422).
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Peygamber'e (sallallhu aleyhi yssellem) selam verince Resûlullah (sallllahu aleyhi vesellem) de

insanlara selam verdi .

1

Ebû Bekr el-Vâsitî Fedâilu Beytü'l-Makdis’te Ali b. EbîTâlib'ten bildiriyor:

Önce bütün yeryüzü su idi. Allah bir rüzgar gönderdi ve suyu silip özünü

çkararak onu dört parçaya böldü. Bir parçasndan Mekke'yi» bir parçasndan

Medine’yi, bir parçasndan Beytü'l-Makdis'i ve bir parçasndan Kûfe'yi yaratt.

el-Vâsitî, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor: Dâvud (aieyhisseM srâil oullarnn

saylarn örenmek diledi. Bunun üzerine seçilmi ve bilgin kiileri, saylarnn

kaça ulatn örenip kendisine bildirmeleri için gönderdi. Allah kendisini

bundan dolay knad ve: "brahim'in zürriyetini kanncalar gibi saylmayacak

kadar çoaltacam biliyorsun. Buna ramen onlann saylann örenmek mi

istiyorsun? Onlar saylamayacak kadar çokturlar. Size üç yl açlk belas

vermem veya düman size üç ay musallat etmem veya üzerinize üç gün

ölüm vermem arasnda bir tercihte bulunun" buyurdu. Bunun üzerine Dâvud

(deyhisaian) srâil oullan arasnda istiare edince, srâil oullan: "Biz üç yl açla

veya üç ay dümana kar dayanamayz” dediler. Onlann son seçenekten

baka bir eyleri de kalmad. Eer bu üç eyden biri mutlaka olacaksa

öldürmek Allah'n elindedir. Baka kimsenin elinde deildir.

Bir saat içinde onlardan saylan bilinmeyecek kadar binlerce kii öldü.

Dâvud (aMsselan) bunu görünce ölenlerin çok olmas kendisine ar geldi.

Allah'a: "Ey Rabbim! Ekiyi yiyen benim. Ancak srâil oullannn dileri

kamamaktadr. Ben bunu istedim ve onlara srâil oullann saymalarn

emrettim. Eer bir ey olacaksa bana olsun. srâil oullarn affet" diye dua

etti. Allah duasn kabul buyurdu ve üzerlerinden ölümü kaldrd. Dâvud

(sieyhisulam), o srada meleklerin ellerindeki syrlm klçlann, knlarna sokarak

bir kayadan altn bir merdivenle semaya çktklarn görünce: "Buras, Allah

için mescid veya kutsal bir bina ina edilecek yerdir" dedi. Böyle bir eyi ina

etmeye kalknca, Yüce Allah ona: "Bu mukaddes bir evdir. Oysa sen ellerini

kana buladn. Bu binay yapamazsn. Fakat senden sonra kandan

koruyacam Süleyman adnda bir olun olacaktr" diye vahiy etti.

Süleyman (Biayhisseiar) kral olunca bu binay yüksek bir yap olarak ina etti.

Süleyman (aieytnsseian) bu binay ina etmek isteyince eytanlara: "Allah bize

1

Abdurrezzâk (2030).
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talann demirle kesmeyeceimiz bir bina ina etmemizi emretti" dedi.

eytanlar: "Buna, denizde bir marabas olan eytandan baka kimsenin

gücü yetmez" dediler. Gittiler ve onun marabasndaki suyu boaltp içkiyie

doldurdular. eytan gelip onu içmek isteyince bir kokusu olduunu hissetti

ve bir eyler deyip içmedi. Sonra susuzluu artnca gelip onu içti. Onu aldlar

ve geri dönerlerken yolda sanmsa soanla satan (sanmsak verip soan

alan) biriyle karlatlar. Bunu gören eytan güldü. Sonra kâhinlik yapan bir

kadnla karlatlar. eytan yine güldü. Süleyman'n (aieyhsseM yanna

geldiklerinde eytann gülmesini haber verdiler. Süleyman (aieyhisselam) ona

gülmesinin sebebini sorunca, o: "lac verip hastalk alan biriyle karlatm.

Sonra ayaklarnn altnda hazine gömüldüünü bilmeyen bir kâhinle

karlatm" dedi. Süleyman (aleyhisselam) ona binay nasl ina edeceklerini

sorunca: "Srlarn tayamayaca kadar bakrdan büyük bir kazan getirin ve

onu kartallarn yavrularnn üzerine koyun" dedi. Öyle de yaptlar. Kartal

geldii zaman yavrulanna ulaamamt. Kartal gökyüzünde yükseldi ve

aznda bir çöple gelip çöpü kazann üstüne att. Kazan da ikiye yarld. Onlar

da o çöpü alp talar onunla kestiler.

bn Sa'd'n bildirdiine göre Sâlim Ebu'n-Nadr der ki: Hz. Ömer zamannda

Müslümanlar çoalnca Mescid kendilerine dar gelmeye balamt. Bunun

üzerine Ömer, Abbâs b. Abdilmuttalib'in evi ve müminlerin annelerinin

odalan dnda Mescid'in etrafndaki bütün evleri satn ald. Ömer, Abbâs'a:

"Ey Ebû'l-Fadl! Müslümanlarn mescidi kendilerine dar gelmeye balamtr.

Mescid'i geniletmek için senin evin ve müminlerin annelerinin odalar

dnda Mescid'in etrafndaki bütün evleri satn aldm. Müminlerin

annelerinin odalarn almamzn imkân yoktur. Ancak sen bize Beytü'l-

Mal'dan ödenmek üzere evini bize istediin bir fiyata sat ta Mescid'i

geniletelim" dedi. Abbâs: "Ben satmayacan" karln verince, Öme'-

:

"u üç eyden birini tercih et. Ya Beytü’l-Mal'dan ödenmek üzere istediin

fiyata bize evi satarsn, ya Medine'de istediin bir yerde sana Beytü'l-Mal'n

parasyla bir ev ina ederiz, ya da evini müslümanlara tasaddukta bulunursun

ve onlara Mescid'i geniletiriz” dedi. Abbâs: "Hayr hiçbirini yapmayacam"

karln verdi. Ömer: "stediin kiiyi aramzda hakem kl" deyince Abbas:

"Ubey b. Ka’b hakem olsun" dedi.
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Bunun üzerine Ubey’in yanna gidip durumu anlattlar. Ubey: "Eer

isterseniz size Resûlullah'tan (sayiahu aleyhi vesellem) iittiim bir hadisi anlataym”

deyince: "Anlat” dediler. Ubey öyle devam etti:

Resûlullah'n (seiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah,

Davud'a : «Bana içinde anlacam bir ev ina et» diye vahiy edince, ite buray

Beytü'l-Makdis'i ina etti. Ancak mescidin bir köesi srâil oullarndan bir

kiinin evinin köesine dek geliyordu. Dâvud, bu kiiden o yeri kendisine

satmasn istemi, ama o bunu kabul etmemiti. Dâvud içinden oray (zorla)

almay geçirdi. Bunun üzerine Yüce Allah : «Ey Dâvud! Bana içinde

zikredileceim bir ev ina etmeni emrettim. Bu evin içine gasp kartracaksn.

Gasbetmek benim anmdan deildir. Ceza olarak onu sen ina etmeyeceksin»

diye vahyetti. Dâvud: «Ey Rabbim! Çocuklarm onu ina edecek mi?» deyince,

Rabbi: «Çocuklarn ina edecek» diye vahyetti Ömer, Ubey'in giysisinin

eteklerini tutarak: “Ben sana bir eyle geldim, sen daha büyük bir ey
çkardn. Dediinden geri döneceksin” dedi ve onu Mescid'e kadar getirdi.

çinde Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ashâbndan Ebû Zer'in bulunduu bir

halkaya gidip: "Allah için soruyorum. Allah'n, Beytü'l-Makdis'i, Dâvud'a ina

etmesini emretmesi hakknda Resûlullah'n, (sBlallahu aleyhi vesellem) bir hadis

söylediini iiten var m?” dedi ve hadisi aktard. Bunun üzerine Ebû Zer:

"Ben bunu Resûlullah'tan (saliallahj aleyhi «saiiam) iittim” dedi. Baka biri: "Ben de

bunu Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi vesellem) iittim” dedi. Yine baka biri: "Ben de

bunu Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi vesellem) iittim” dedi. Bunun üzerine Ömer,

Ubey'i brakt. Ubey, Ömer'e dönerek: "Ey Ömer! Beni, Resûlullah'n (saliaiiahu

aleyhi vesellem) hadisinde yalanclkla m itham ediyorsun?” deyince, Ömer: “Ey

Ebu'l-Münzir! Vallahi sana öyle bir ithamda bulunmak istemedim. Fakat bu

hadisin Resûlullah'a (salieiiahu aleyhi vesellem) isnâd edilmi olmasn istemedim” dedi.

Sonra Ömer, Abbâs’a: "Git, bundan sonra evin konusunda rahatsz

edilmeyeceksin” dedi. Bunun üzerine Abbâs: "Sen böyle diyorsan, ben de

evimi Müslümanlarn Mescid'i geniletmesi için tasadduk ediyorum. Eer bu

konuda benimle davalaacaksan vermiyorum" dedi. Ömer, Abbâs'a

Müslümanlarn Beytü'l-Mâl'ndan ite bu günkü evini ona ina etmitir.
1

1 bn Sa'd (4/21).
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bn Sa'd'n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Abbâs'n Medine'de bir evi

vard. Ömer, kendisine: "Bu evi bana hibe et veya sat ki, onu Mescid'e dâhil

edeyim" dedi. Abbâs bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer: "Aramzda

Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi »eseiiem) ashabndan bir kiiyi hakem kl” deyince, Abbâs,

Ubey’i hakem kld. Ubey, Ömer’in aleyhinde karar verince, Ömer:

"Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi vesilem) ashabndan bana kar Ubey’den daha cesur

kimse yoktur” dedi. Ubey öyle devam etti: "O zaman sana bir nasihat

vereyim ey müminlerin emiri! Sen o kadnn kssasn duymadn m? Dâvud

(aleyhisselam), Beytü'l-Makdis’i ina edecei zaman kadnn izni olmadan evini

Mescid'e dâhil etmiti. Ancak Mescid'i yapacaklar zaman bundan nehyedildi.

Dâvud (afeyhinetam): "Ey Rabbim! Beni (mescidi ina etmekten) nehyettin. Benden

sonraki çocuklarm onu ina etsin" dedi." Hal böyle iken Abbâs: "Benim

lehime hüküm vermedin mi?" diye sorunca, Ubey: "Evet” karln verdi.

Bunun üzerine Abbâs: "O zaman o yer enindir. Ben oray Allah için hibe

ettim" dedi .

1

Abdurrezzâk Musannefte Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Ömer b. el-

Hattâb, Abbâs'n evini alp Mescid'e dâhil etmek istedi. Abbas kendisine evi

vermeyi kabul etmeyince, Ömer: "Bu evi alacam” dedi. Abbâs: "Aramzda

Ubey b. Ka'b' hakem klalm” deyince: "Tamam klalm" karln verdi.

Ubey'in yanna gidip durumu anlattklannda, Ubey öyle dedi: "Süleyman b.

Dâvud’a, Beytü'l-Makdis'i ina etmesi vahyedilince, Süleyman b. Dâvud

mescid ina etmek için bir adamn arsasn satn ald. Ona arsann parasn

verirken arsa sahibi: "Bana verdiin mi daha hayrldr, aldn m?” diye

sorunca: "Aldm daha hayrldr” dedi. Arsa sahibi: "O zaman satmyorum"

dedi.

Bunun üzerine Süleyman b. Dâvud onu daha fazla bir parayla bir daha

satn ald. Adam iki veya üç defa ayn eyi yapt. Süleyman b. Dâvud: "Onu

senden istediin fiyata alacam ve hangisinin daha hayrl olduunu

sormayacaksn" diye art kotu. Adam: "Tamam” deyince: "Süleyman b.

Dâvud onu adamn istedii fiyata bir daha satn ald. Adam on iki bin kantar

(kntâr) altn isteyince, Süleyman b. Dâvud bu fiyat çok buldu. Bunun üzerine

Yüce Allah, ona: "Eer ona kendi malndan vereceksen sen bilirsin. Eer

bizim nzkmzdan vereceksen adam raz olana kadar ver" diye vahyetti.

’ ibn Sa'd (4/22).
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Süleyman b. Dâvud da öyle yapt. imdi ben de Abbas' raz olana kadar

evinde hakl buluyorum." Bunun üzerine Abbâs: “Eer benim lehime hüküm

verdiysen bu evimi Müslümanlara sadaka olarak veriyorum" dedi.

Abdurrezzâk, Zeyd b. Eslem'den bildirin Medine’deki Mescid’in yannda

Abbâs b. Abdilmuttalib'in bir evi vard. Ömer ona: “Bu evi bana sat" dedi.

Ömer buray Mescid'e eklemek istemiti. Abbâs satmay kabul etmeyince: “O

zaman hibe et" dedi. Yine kabul etmeyince: “O zaman Mescid'e onu sen

ekle" dedi. Abbâs yine kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer: “Mutlaka

bunlardan birinin yapacaksn” dedi. Abbâs yine kabul etmeyince Ömer:

“Aramzda birini hakem kl” dedi. O da Ubey b. Ka’b' hakem kld ve yannda

davalatlar.

Ubey, Ömer'e: “Gördüüm kadanyla onu raz etmeden evinden

çkaramazsn” deyince: “Sen bu hükmü; Allahn Kitâb'ndan m, yoksa

Resûlullah'n sünnetinden mi çkaryorsun?” dedi. Ubey: “Ben bu hükmü

Resûlullah'n MbIIbHu aleyhi veseiiem) sünnetinden çkarmaktaym” karln verdi.

Ömer: “Bu nasl oluyor?” deyince, Ubey, Resûlullah'tan (salMbhu alayhi vesellem) öyle

iittiini söyledi: "Süleyman b. Dâvud, Beytü’l-Makdis'i ina edecei zaman

yapt her duvar sabahlad zaman yklm olarak buluyordu. Allah ona:

«Kiinin hakk olan bir yerde onu raz etmeden ina etme» diye vahyetti."

Bunun üzerine Ömer onu brakt. Sonra Abbâs evini Mescid'e katarak mescidi

büyüttü.

Vâsitî, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: Allah, Hz. Dâvud'a, Beytü'l-

Makdis’i ina etmesini emredince: “Ey Rabbim! Onu nerede ina edeyim?”

diye sordu. Allah: “Nerede melein klcn knndan çektiini görürsen orada

ina et” buyurdu. Bu yerde de melein klc knndan çektiini gördü ve

direkleri dikip duvarlar örmeye balad. Bina yükselince tekrar ykld. Dâvud:

“Ey Rabbim! Bana, senin için bir ev ina etmemi emrettin. Yükselince de onu

yktn” dedi. Yüce Allah: “Ey Dâvud! Ben yaratklarm üzerinde seni halife

kldm. O arsay sahibinden niye ücretsiz bir ekilde aldn ki? Bu mescidi

çocuklanndan biri ina edecektir" buyurdu. Sülayman (aieyhisseiami arsann

sahibine fiyat sorunca: “Bir kantar (kintâr)dr" dedi. Sülayman da (aleyhisselam):

“Tamam kabul ettim" dedi. Arsa sahibi: “Bana verdiin mi daha hayrldr,

aldn m?" diye sorunca: “Aldm daha hayrldr” dedi. Arsa sahibi: “O

zaman ben kabul etmiyorum" dedi. Sülayman (aiByhisseiam): “Sat gerçeklemedi
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mi?" deyince: "Evet gerçekleti. Ancak alan ve satan kiiler birbirlerinden

ayrlmad müddetçe vazgeçmekte muhayyerdirler"' karln verdi. (bnu’I-

Mübârek: "Satta muhayyerlik prensibi buraya dayanmaktadr" demitir)

Sülayman (aterinalar) her fiyat arttrmasnda adam ilk defa söyledii eyi

söylüyordu. En son onu dokuz kantara ald. Sülayman (aieyteaiam) mescidi ina

edip bitirdi. Kaplan kapannca, Sülayman Merimta) onlan açmak istedi, ama

açlmadlar. Sonra duasnda: "Dâvud’un duasyla mutlaka kaplar açlr" dedi

ve kaplar açld. Süleyman (alcyhimln), srâil oullanndan on bin (Tevrat)

okuyucusu ayarlad. Be bin kii gece, be bin kii de gündüz bu mescidde

devaml Yüce Allah'a ibadet ediyordu.

Vâsitî, eybânî’den bildiriyor: Yüce Allah, Dâvud'a (eleyhisselam): "Sen Beytü’l-

Makdis’i yapamayacaksn" diye vahyedince: "Ey Rabbim! Neden?" dedi.

Allah: "Çünkü sen ellerini kana buladn" buyurdu. Dâvud (d^imlm): "Ey

Rabbim! Bu sana itaat uruna olmad m?" deyince: "Evet, öyle de olsa

(yapamayacaksn)" buyurdu.

ibn Hibbân Duafâ’da, Taberânî, bn Merdûye ve Vâsitî'nin, Râfi' b.

Umeyriden bildirdiine göre Resûlullah (afefehu m»««m) öyle buyurmutur:

"Allah, Dâvud'a: «Yeryüzünde benim için bir ev ina et» buyurdu. Dâvud,

emredildii evden önce kendi nefsi için bir ev ina etti. Bunun üzerine Yüce

Allah ona: «Ey Dâvud! Kendi evini benim evimden önce ina ettin » buyurunca:

«Ey Rabbim! Sen böyle dedin. Kim hakim klnrsa kendi nefsini öncelikli klar»

dedi ve mescidi ina etmeye balad. Duvarlarn yapmn bitirdiinde tekrar

ykld. Bu olay üç kez böyle tekrarlad. Dâvud bu durumu Rabbine ikayette

bulununca, Allah ona: «Senin bana ev ina etmen uygun deildir» diye

vahyetti. Dâvud: «Ey Rabbim! Neden?» diye sorunca: «Ellerinde akan

kanlardan dolaydr» buyurdu. Dâvud: «Ey Rabbim! Bu senin yolunda ve

sevdiin bir ekilde olmad m?» deyince: «Evet öyledir, fakat onlar benim

kullanmdr ve ben onlara merhamet ederim» buyurdu. Bu, Davud’un arna
gitmiti. Bunun üzerine Yüce Allah: «Üzülme, bu mescidi oullanndan

Süleyman ina edecektir» diye vahyetti. Dâvud vefat ettii zaman, Süleyman

evi ina etmeye balad. Bitirdii zaman da hediyeleri yaklatnp, kurbanlar

kesti ve srâil oullann toplad. Yüce Allah, ona: «Senin mutluluunu evimin

tulalannda görmekteyim. ste sana vereyim» diye vahyetti. Süleyman:

«Senden üç haslet isteyeceim ki, bunlar: "Kendi hükmün gibi doru ve isabetli

hüküm verebileceim bir güç, benden sonra hiç kimseye vermeyecein bir mülk
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ve bu eve sadece namaz klmak için gelen kiilerin, anasndan yeni domu gibi

günahlarndan arnmasdr"» dedi. Allah ona bu üç hasletten ikisini verdi. Ben,

Allah'n kendisine üçüncü hasleti de vermi olmasn arzularm."'

Vâsitî, Ka'b'dan bildiriyor: Yüce Allah, Dâvud'a (aieyhiaseiam): “Bana Beytü'l-

Makdis'i ina et" diye vahyetti. Ancak Dâvud (aleyhimin) kendine ev ina ederek

Rabbinin emrine muhalefet etti. Allah: “Ey Dâvud! Kendine ev ina ederek

bana muhalefet ettin. Bu evi bana sen ina etmeyeceksin” diye vahyetti.

Dâvud (aleytondan): “Ey Rabbim! Onu çocuklarm ina etsin" deyince: “Onu

çocuklann ina edecek" buyurdu. Sülayman (eteyhiMsM kral olduu zaman, Allah

ona: “Bana, Beytü'l-Makdis'i ina et" diye vahyetti. Sülayman (nteyhosetum)

mescidi ina edip içine girdii vakit ükür secdesine kapand ve: “Ey Rabbim!

Kim buraya korkuyla girerse onu emin kl ve buraya girip te dua eden kiinin

duasn, istifar edenin istifann kabul buyur" diye dua etti. Yüce Allah ona:

"Duay Dâvud'un ailesine has kldm" diye vahyetti. Bunun üzerine Sülayman

(aJeytojjeJam) dört bin sr ve yedi bin koyun keserek yemekler yapp srâil

oullann davet etti.

Ahmed, Nevâdiru'l-Usûl'da Hakîm et-Tirmizî, Nesâî, Ibn Mâce, Hâkim ve

uabu'l-mân'da Beyhakî'nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre

Resûlullah Mefehu aJsyti «suflem) öyle buyurmutur: "Sülayman, Beytü'l-Makdis'i

ina ettii zaman Rabbinden üç haslet istedi. Rabbi ona ikisini verdi. Ben

üçüncüsünü de vermi olmasn arzularm. Allah'tan, kendi hükmü gibi doru

ve isabetli hüküm verebilecei bir güç istedi ve Allah da bunu ona verdi.

Kendisinden sonra hiç kimseye vermeyecei bir mülk istedi ve Rabbi ona bunu

da verdi. Evinden bu mescidde namaz klmak için çkan her kiinin anasndan

domu gibi günahlardan arnmasn istedi. Biz de Rabbinin bunu ona vermi

olmasn arzularz.
"2

Ibn Ebî eybe ve Vâsitî, Abdullah b. Ömer'den bildirin “Yerdeki Harem

bölgesinin üstü, yedi semada da yerdeki kadar harem bölgesidir. Beytü'l-

Makdis’in üstü, yedi kat semada da yerde olduu kadar mukaddestir."

1 bn Hibbân (2/300), Taberânî (4477) ve el-Lcâliu'l-Masnûa'da (1/170) geçtii üzere bn
Merdûye.

2 Ahmed 11/219, 22U (6644), Hakîm et-Tirmizî (1/37(1, "sahîh”), Nesâî (692), bn Mâce

(1498), Hâkim (1/30, 31, 2/434) ve Beyhakî muhtasar olarak (5581). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen ibn Mâce, 1 156).
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bn Ebî eybe, Müslim ve bn Mâce’nin,Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (eaiiaJiahu aleyhi vesellem):
"Ancak üç mescide gitmek için sefere çklr. Bunlar,

Mescid-i Haram, bu mescidim ve Mescidu’l-Aksa'dr" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Buhar, Müslim, Tirmizî ve bn Mâce'nin, Ebû Saîd el-

Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Ancak üç mescide

gitmek için sefere çklr. Bunlar, Mescid-i Haram, bu mescidim ve Mescidu'l-

Aksa'dr" buyurdu .

2

Vâsitî'nin bildirdiine göre Atâ el-Horasâni der ki: "Sülayman b. Dâvud

(Beyhisseiam) Beytü’l-Makdis'i ina etmeyi bitirdii zaman, Allah kendisine rahmet

kapsnn yannda iki aaç bitirdi. Bu aaçlann birinde altn, dierinde ise

gümü bitiyordu. Her aaçtan günde iki yüz ntl altn ve gümü toplanrd.

Sülayman b. Dâvud, Beytü'l-Makdis’in zeminini altn ve gümü döemelerle

döedi. Buhtunnasargeldii zaman onu bozdu ve seksen araba altn ve

gümü alp Roma'da brakt.”

bn Asâkiriin bildirdiine göre Yahya b. Ebî Amr e-eybânî der ki: "Hz.

Dâvud, Beytü'l-Makdis'i ina ettii zaman mermer talarn içeri geçirmesi

yasakland. Çünkü bu talar lanetlenmi talard. Çünkü mermer ta, dier

talara üstünlük taslaynca lanete urad” dedi .
3

Hâkim, Ebû Zerden bildiriyor: Biz, Hz. Peygamberim (sallaRahu aleyhi vesellem)

yannda iken: "Resûlullah'n (sBlaiiahu aleyhi vesellem) Mescidi mi yoksa Beytü’l-Makdis

mi daha üstündür?" diye konuuyorduk. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Benim bu mescidimde klnan bir namaz, Beytü'l-Makdis'te klnan

namazdan dört defa daha hayrldr. Beytü'l-Makdis'te ne güzel bir

namazgahtr. Yakn bir zamanda kiinin Beytü'l-Makdis'i görecek bir yerde bir

döeklik yeri olmas, kendisi için dünyadan daha deerli olacaktr" -veya-

"dünyadan ve içindekilerden daha deerli olacaktr" buyurdu .

4

Vâsitî’nin bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr): "Yüce Allah, Beytü’l-Makdis’e

günde iki defa nazar klmaktadr” dedi.

1 bn Ebî eybe (4/65, 67), Müslim (1397), bn Mâce (1409) ve Buhârî (1189).
1 bn Ebî eybe (2/374, 4/66), Buhârî (1197, 1864, 1995), Müslim (827/415), Tirmi;î

(326) ve bn Mâce (1410).

J bn Asâkir (64/356).

4 Hâkim (4/509, "sahih").
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Vâsitî'nin bildirdiine göre bn Ömer Beytü'l-Makdis'te iken: "Ey Nâfi'i

Haydi, bu evden gidelim. Çünkü burada kötülükler de iyilikler gibi kat kat

arttnlr” dedi.

Vâsitî, Mekhûl'dan bildiriyor: Meymune, Resûlullah'a (salsllehu aleyhi veseM,

Beytü’l-Makdis'i sorunca: "Beytul-Makdis ne güzel bir meskendir. Orada

namaz klan kiinin bir namaz, baka yerde klnan bin namaz gibidir

"

buyurdu. Meymune: "Buna güç yetiremeyen ne yapacak?” diye sorunca:

“(Kandillerde yakmak için) oraya ya hediye etsin" buyurdu.’

Vâsitî’nin bildirdiine göre Mekhûl: "Kim Beytü’l-Makdis'te, öle, ikindi,

akam, yats ve sonra sabah namazn klarsa anasndan domu olduu gün

gibi günahlanndan arnr” dedi.

Vâsitî'nin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr): "Beytü’l-Makdis bozulmay

Yüce Allah'a ikâyette bulundu” dedi. Kendisine: "Mescid konuur mu?"

denilince: "Hiçbir mescid yoktur ki, mutlaka onun, onlarla gördüü iki gözü

ve konutuu dili vardr. Mescidler her tükürük ve sümükten atn krbaçtan

saknmas gibi saknr” karln verdi.

Vâsitî'nin bildirdiine göre Ka'b(u’l-ahbâr), Beytü’l-Makdis hakknda:

“Oradaki bir gün, bin gün, bir ay, bin ay, bir ylda bin yl gibidir. Orada ölen

kii de gökyüzünde ölmü gibidir” dedi.

Vâsitî'nin bildirdiine göre eybânî: "ki mescide hakim olmayan kii

halifelerden saylmaz. Bunlar Mescidü’l-Haram ve Beytü'l-Makdis’tir” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Südcfî: "...Etrafn mübarek kldmz
Mescid'i-Aksâ..."

} buyruunu açklarken: "Etrafnda aaçlar bitirdik,

mânâsndadr” dedi.

’ Ahmed 45/598, 599 (27626, 27627) ve bn Mâce (1407) ve Ebû Dâvud (457). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 85).
1 srâ Sur. 1
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i/J* & Vî i/â $^* is*y

"Mûsâ'ya Kitab (Tevrat') verdik ve onu, «Benden bakasn
vekil edinmeyin» diyerek, srailoullanna bir rehber

yaptk-" (srâ Sur. 2 )

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Mûsâ'ya Kitab'

(Tevrat') verdik ve onu, "Benden bakasn vekil edinmeyin" diyerek,

srailoullanna bir rehber yaptk"
1

âyetini açklarken: "Allah onlar

karanlklardan aydnla çkarmas için kitab verdi ve bunu onlara rahmet

kld" dedi.
2

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Miinzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Benden bakasn vekil edinmeyin ..."3 buyruunu

açklarken: "Bana ortak komayn mânâsndadr" dedi/

\jjZL JL^p ö\S &\ çj £ üj>

"Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) tadmz
kimselerin çocuklar! Gerçek u ki, o çok ükreden bir

kUldU." (srâ Sur. 3 )

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "pi ^
buyruunu açklarken: "Burada gizli nida harfi vardr ve: "Ey... ” diye okunur"

demitir.

bn Merdûye'nin Abdullah b. Zeyd el-Ensârî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide)

tadmz kimselerin çocuklar ..."
6 buyruunu açklarken: "Nuh ile baraber

' srâ Sur. 2
J bn Cerîr (14/450).

3 srâ Sur. 2
A bn Cerîr (14/450).

5 srâ Sur. 3
6
srâ Sur. 3
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sadece dört çocuk vard. Bunlar Hâm, Sam, Yâfus ve Kû'tur. Bütün insanlar

da bu dört kiiden türemitir" buyurdu.

bn Merdûye'nin Ebû Fâtma'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ulBiahu

aleyhi mellem): "Nuh küçük veya büyük bir ey tad zaman mutlaka: «Bismillâhi

ve'l-Hamdulillâhi (
mAllah'n adyla hamd ile)» derdi. Bu sebeple Yüce Allah,

onu ükreden kul diye adlandrd" buyurdu.’

Firyâbî, bn Certr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Hâkim ve

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Selmân: "Nuh (afeyhisselam) elbise

giydii veya yemek yedii zaman Allah'a hamd ederdi. Bu sebeple ükreden

kul diye adlandnld" dedi .

2

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre sahabeden Sa'd

b. Mes'ûd es-Sakafî: "Nuh'un ükreden kul diye adlandrmasnn sebebi,

yemek yedii veya bir ey içtii veya elbise giydii zaman Allah'a hamd

etmesiydi" dedi .
3

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da, Hz. Âie'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahj aleyhi «jalem): "Nuh, tuvalet ihtiyacn giderdii zaman

mutlaka: «Bana lezzeti tattran, ondakifaydal eyleri bedenimde brakan, eziyet

verici eyleri de gideren Allah'a hamd olsun» derdi" buyurdu .

4

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Avvâm der ki: Bana

denildiine göre, Nuh (aiaytosseiarTi): "Bana lezzeti tattran, ondaki faydal eyleri

bedenimde brakan, eziyet verici eyleri de gideren Allah'a hamd olsun"

derdi ."5

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Esbag b.

Zeyd der ki: "Nuh tuvaletten çkt zaman «Bana lezzeti tattran, ondaki

’ Fethu'l-Bâri’de (8/396) geçtii üzere bn Merdûye.
1 bn Ebî Hâtim, el-lel'de (2/178) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr (14/452, 453), Hâkim

(2/360, “sahîh” ) ve Beyhakî (4471).

5 bn Cerîr (14/452, 453) ve Taberânî (5420).

4 bn Ebi'd-Dünyâ, ükür (127) ve Beyhakî (4469). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki:

"snad zayftr" demitir.
5 bn Ebî eybe (10/454).
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faydal eyleri bedenimde brakan, eziyet verici eyleri de gideren Allah'a

hamd olsun» derdi. Bu sebeple ükreden kul diye adlandrld .” 1

bn Ebî eybe'nin, brahim et'Teymî'den bildirdiine göre Nuh (aieyhisseiarr)

tuvaletten çkt zaman: "Eziyet verici eyleri üzerimden gideren ve bana

afiyet veren Allah'a hamd olsun" diye dua ederdi .

2

Abdullah b. Ahmed'in, Zühd’öe bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî):

"Nuh'un ükretmesi, yemee baladnda Besmele çekmesi ve doyduunda

Allah'a hamd etmesidir” dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'âa bildirdiine göre

Mücâhid: "...Gerçek u ki, o çok ükreden bir kuldu
"3 buyruunu açklarken

öyle demitin "Nuh(BW>*»M bir ey yedii veya içtii zaman mutlaka Allah'a

hamd ederdi. Yürüdüü zaman mutlaka Allah'a hamd ederdi. Bir ey
yakalad zaman mutlaka Allah'a hamd ederdi. Bu sebeple Allah kendisini

övdü ve: "Gerçek u ki, o çok ükreden bir kuldu
"4 buyurdu .

5

Ahmed Zühd'öe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin uab'da bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki: Nuh (aiyhitaian) yemek yedii veya içtii

veya bir ey giydii zaman: "Elhamdülillâh” derdi. Yine binee bindii zaman:

"Elhamdülillâh" derdi. Bu sebeple Yüce Allah onu: "ükreden kul” diye

adlandrd .

6

bn Merdûye'nin, Muâz b. Enes el-Cuhenî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (»iBiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Yüce Allah’n, Nuh'u

ükreden kul diye adlandrmasnn sebebi, sabahlad ve akamlad zaman:

«Sabahladnz ve akamladnz zaman Yüce Allah' bütün eksikliklerden

tenzih ederim. Akam vakti de, öle vakti de gökyüzünde ve yeryüzünde hamd

onadr» demesidir."

1 bn Ebi'd-Dünyâ (128) ve Beyhakî (4470).

1 bn Ebî eybe (10/454).

3 srâ Sur. 3
4
isrâ Sur. 3

5 bn Ebi'd-Dünyâ, muhtasar olarak (206) ve Beyhakî (4473).
6 Ahmed (sh. 50), bn Ebi'd-Dünyâ (207) ve Beyhakî (4473).
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Ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: "Yemein hakkn eda

etmek: «Bismillah» diyerek balamak ve: «Allahm! Vermi olduun nzkla

bize bereket kl" demektir. ükrünü eda etmek ise: «Bize yediren ve içiren

Allah'a hamd olsun» demektir."1

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Teymî b. Seleme der ki: Bana bildirilene

göre kii eer yemee balarken: "Allah'n adyla" diye (Besmele ile) balarsa

ve yemein sonunda: "Allah'a hamd olsun" derse, yemek lezzeti nimetinden

hesaba çekilmez ."1

Ibn Ebî eybe, Tirmizî, bn Mâce, Taberânî Dua’da ve Hâkim’in bildirdiine

göre Ömer b. el-Hattâb yeni elbise giyip: "Bana avretimi örten ve kendileriyle

hayatta güzelleeceim elbiseler giydiren Allah'a hamd olsun" dedi. Sonra

Resûlullah'tan(saiiaiiahüBM»eseiiem) öyle iittiini söyledi:
"
Kim yeni elbise giyerde:

«Bana avretimi örten ve kendileriyle hayatta güzelleeceim elbiseler giydiren

Allah'a hamd olsun » diye dua edip eski elbiselerini tasadduk ederse, o hayatta ve

mematta Allah'n gözetimi, korumas ve örtüsü altnda olur." Bunu üç defa

tekrarlad .

3

bn Ebî eybe'nin Abdurrahman b. Ebî Leylâ’dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu eieyh v B»itrn): "Sizden biriniz yeni elbise giydii zaman: «Bana

avretimi örten ve kendileriyle insanlar arasnda güzelleeceim elbiseler

giydiren Allah'a hamd olsun» diye dua etsin" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Avn b. Abdillah: "Adamn biri yeni

elbise giydi ve Allah'a hamd etti. Bu sebeple bu kii Cennete sokuldu veya

baland" dedi .
5

.ljl Jk jiJ d su &u u>Nj ipj -u- * \-jJs ijû

' bn Ebî eybe (8/122, 10/343).

1 bn Ebî eybe (10/245).

3 Ibn Ebî eybe (10/401), Tirmizî (3560), bn Mâce (3557), Taberânî (393) ve Hâkim

(4/193). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 782).

4 bn Ebî eybe (10/402).

5 bn Ebî eybe (8/266).
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"Biz, Kitâb'da srailoullanna: «Sîzler, yeryüzünde iki defa

fesat çkaracaksnz ve azgnlk derecesinde bir kibre

kaplacaksnz» diye bildirdik. Birincisinin zaman gelince,

üzerinize güçlü kuvvetli kullarmz gönderdik. Onlar,

evlerin aralanna girip aratrdlar. Bu, yerine getirilmesi

gereken bir vaad idi. Sonra onlara kar size tekrar

egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik;

saynz daha da çoalttk. yilik ederseniz kendinize iyilik

etmi olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendinizedir. ki
vaadden kincisinin vakti gelince, yüzünüzü üzüntüye

sokmalan, kötülük yapmalar, önceden Mescid e girdikleri

gibi girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri için

onlar tekrar göndereceiz. Umulur ki Rabbiniz size

merhamet eder; ama siz dönerseniz biz de döneriz.

Cehennemi, inkarclara bir zindan klmzdr" (i«râ Sur. 4-8)

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"jjl^j ^ jj buyruunu açklarken: "srail oullarna (yeryüzünde iki

defa fesat çkaracaklann ve azgnlk derecesinde kibre kaplacaklann)

bildirdik, mânâsndadr” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jjpj ^
buyruunu açklarken: "srail oullanna (yeryüzünde iki defa fesat

çkaracaklann ve azgnlk derecesinde kibre kaplacaklann) haber verdik,

mânâsndadr” dedi.

1

srâ Sur. 4
1 bn Cerir (14/455) ve el-tkârida (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* srâ Sur. 4
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: ^ J) ULâsi
" 1

buyruunu açklarken: “Kendilerine (yeryüzünde iki defa fesat çkaracaklarn

ve azgnlk derecesinde kibre kaplacaklann) bildirdik, mânâsndadr" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz, Kitâb'da

Israiloullarna: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çkaracaksnz... diye

bildirdik
"3 buyruunu açklarken: “Bu bir öncekinin tefsiridir

1
' dedi.

bnu’l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre Tavus der ki: “Kaderiyye

mezhebinden bir kii ile beraber bn Abbâs'n yanndaydm. Ben: “Baz kiiler:

«Kader yoktur» diyor" dediimde, bn Abbâs: “Toplumda öyle biri var mdr?"

diye sordu. Ona: “Eer öyle biri olsayd ona ne yapardn?” dediimde:

“Toplumda öyle biri olsayd onun ban keserdim" karln verdi. Sonra

kendisine: "Biz, Kitâb'da Israiloullarna: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat

çkaracaksnz ve azgnlk derecesinde bir kibre kaplacaksnz, diye

bildirdik
" 4

âyetini okudum .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Yüce Allah, srâil

oullanna Tevrat'ta: “Siz yeryüzünde iki defa fesat çkaracaksnz" diye

bildirmitir. Onlarn ilk iki fesatlan Zekeriyya'nn (^iHeiam) öldürülmesidir. Allah

onlara Nabat kraln gönderdi. O, komutanlar Perslerden olan çok kuvvetli

ordulann gönderdi. srâil oullan kalelerine çekilince, Buhtunnasar miskin ve

yetim bir ekilde kendilerine gidip yemek istedi. Gizlice de ehirlerine girdi.

Onlann meclislerine geldiinde onlar: “Eer dümanlanmz ilediimiz

günahlardan dolay kalplerimize düen korkuyu bilselerdi bizimle

savamazlard” diyordu. Buhtunnasar bunlan iitince geri dönüp orduyu geri

çekti ve geriye döndüler. Yüce Allah'n: "Nihayet bu iki bozgunculuktan

ilkinin zaman gelince (sizi cezalandrmak için) üzerinize, pek güçlü olan

birtakm kullarmz gönderdik. Onlar evlerinizin arasna kadar sokuldular.

Bu, herhâlde yerine gelmesi gereken bir vaad idi
"6 buyruu da bu

mânâdadr. Sonra srâil oullan toplanp Nabatilerle savat ve onlarn bir

1

srâ Sur. 4
5 bn Cerîr (14/455, 456).

3 srâ Sur. 4
4 srâ Sur. 4
5 Hâkim (2/360).
6 srâ Sur. 5
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ksmn öldürüp ellerindeki mallarn aldlar. Yine Yüce Allah'n: "Sonra onlara

kar size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik;

saynz daha da çoalttk"
1 buyruu da bunu göstermektedir.

2

bn Asâkir'in Târih'te bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: "Sizler, yeryüzünde

iki defa fesat çkaracaksnz"3 buyruunu açklarken: "Birinci fesatlan

Zekeriyya’y (aietfisseifin), ikinci fesatlan ise Yahya'y (ateytoseiam) öldürmeleridir"

dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "Sizler, yeryüzünde iki defa

fesat çkaracaksnz"5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Birinci

fesatlannda Allah, Câlut'u gönderdi ve kendilerini öldürdü. kinci fesatlannda

Yahya b. Zakeriyya’y (sleyhisseJBm) öldürdüler. Bunun üzerine Yüce Allah

kendilerine Buhtunnasari gönderdi."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah

(srail oullarnn) birinci fesatlarnda kendilerine Câlut'u gönderdi. O

yurtlarn dolat ve onlar aalayarak haraç ödemeleri hükmünü koydu.

Allah'dan, yolunda savamak için kendilerine bir hükümdar göndermesini

istediler. Bunun üzerine Allah kendilerine Tâlut'u gönderdi ve Câlut'la

savatlar. Allah, srâil oullarn muzaffer kld ve Câlut, Dâvud’un (s^Ksseian

elinde öldü. Sonra srâil oullarnn mal kendilerine geri döndü. kinci fesat

çkarmalarnda Allah kendilerine Buhtunnasari gönderdi. Mescidlerini harap

edip yüksek binalann yktlar. Birinci ve ikinci fesatlanndan sonra Yüce Allah

"Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eer yine eski duruma

dönerseniz, biz de (cezaya) döneriz...*
6
buyurdu. Onlar bir daha fesat

çkannca Allah onlara müminleri musallat kld .

7

bn Ebî Hâtim, Ebû Hâim el-Abdî vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor

Dou ve bat arasndaki her yeri dört kii hükmü altna ald. Bunlardan ikis

mümin, ikisi de kâfirdi. ki kâfir Ferruhân ve Buhtunnasar'd. Ebû Hâim öyle

1

srâ Sur. 6

1 bn Cerîr (14/456, 457).

3 srâ Sur. 4
4 bn Asâkir (64/211).

5 srâ Sur. 4
6
srâ Sur. 8

; bn Cerîr (14/471, 490).
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anlatmaya devam etti: am ahalisinden salih bir kii vard. O: "Biz, Kitâb'da

fsrailoullarna: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çkaracaksnz ve azgnlk

derecesinde bir kibre kaplacaksnz, diye bildirdik"
1

âyetini okudu ve: “Ey

Rabbim! Birincisini göremedim. Bana kincisini gösteri’ dedi. O namazgâhnda

otururken bana hafifçe dokunularak: “Sorduun kii Bahirdedir ve ismi

Buhtunnasaridri' denildi. Adam o zaman duasnn kabul edildiini anlad.

çinde dinarlar olan bir torba ald ve Bâbil’e gitti. Ferruhan'n yanna girip:

“Ben bir miktar malla geldim. Bunu miskinler arasnda taksim edeyim mi?"

dedi. Ferruhan'n emri üzerine orada inip konaklad. Miskin kiiler toplannca,

yanndakine isimlerini sorarak dinarlar datmaya balad. Yanndaki

miskinker bitince kendisine: “Bunlardan köylerde birkaç kii daha kald"

denildi. Yanndaki kii hizmetçisini göndererek bu köylerdeki miskinleri

çarmaya balad.

Hizmetçi gece vakti geriye döndü ve çard kiilerin isimlerini tek tek

saymaya balad. Ancak Buhtunnasar (=Nebukadnezar)' zikredince, bu salih

kii: “Dur, dur, ne dedin?" dedi. Hizmetçi: “Butannasr" karln verince:

“Buhtunnasar nedir?" diye sordu. Hizmetçi: “Bu, en yoksul ve yatalak bir

kiidir. Kervan yanndan geçtii zaman ona baz knntlar verir, o da bunu

istemeyerek alr" dedi. Salih kii “Muhakkak onu ziyaret etmeliyim" deyince,

dier biri: “Bu kii kendi çadnnda bir eyler konumaktadr. Beni brak ta

gidip onun çadnn toplayp ykaym" dedi. Salih kii: “Dinartan da alp git”

deyince, bu kii dinarlar alp giderek Buhtunnasaria verdi. Sonra sahibinin

yanna geri döndü ve beraber Buhtunnasar’n yanna geldiler. Salih kii çadra

girip ona: "Senin adn nedir?" dedi. O: "Buhtunnasar" cevabn verince:

“Senin adn kim Buhtunnasar koydu?" dedi. O: “Annemden baka bana kim

isim koyabilir ki?" karln verdi. Salih kii: “Kimsen var m?" diye sorunca:

“Hayr, vallahi kimsem yoktur. Gece beni burada kurtlann yemesinden

korkuyorum” dedi. Salih kii: “nsanlar içinde en güzel imtihan eden kimdir?"

deyince: "ensin" cevabn verdi. “Eer sana bir gün hükümdarlk verilirse

bana asi olmayacana dair söz verir misin?” deyince: “Ey Efendim! Benimle

alay etmemen sana bir zarar vermez” dedi. Salih kii bir daha: “Eer sana bir

gün hükümdarlk verilirse bana asi olmayacana dair söz verir misin?"

deyince: “Bu eyi sana kar yapmam. Fakat sana hiç kimseye yapmayacam

1

1srâ Sur. 4
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ikramlar yaparm" dedi. Salih kii: "Bu altnlar al" dedi ve kendi topraklanna

çekip gitti. Dier biri kalkp yürüyerek gitti ve bir eek ile birkaç tane yular

ald. Sonra onlan tehir edip satmaya balad. Ne zamana kadar bu yrtk

giysilerle kalacam" dedi ve eekle yularlar satp kendine yeni elbiseler ald.

Sonra kraln kapsna gelip onlara fikir vermeye ve konumunu yüceltmeye

balad. Ta ki üstü olan Ferruhan’n kapcsnn yanna vard. Ferruhan

kapcsna: "Bana yannda bir adamn bulunduu söylendi, bu kii nasl

biridir?" deyince, kapc: "Onun gibisini asla görmedim" karln verdi.

Ferruhan: "Onu bana getiri’ dedi. Ferruhan kendisiyle konuunca onu

beendi ve: "Beytü'l-Makdis ve dier ehirler bize asi olmaya baladlar. Bu

sebeple oralar kontrol etmeleri için casuslar göndereceim" dedi. O srada

rb ve Mekîd ahalisinden olan birkaç kiiyi casus olarak gönderdi. Onlar

oradan ayrlnca Buhtunnasar heybesini katrna koydu. Ona: "Nereye

gidiyorsun?" denilince: "Casuslarla beraber gideceim" cevabn verdi.

Ferruhan: "Eer benden izin isteseydin seni onlara lider yapardm" dedi.

Buhtunnasar: "Hayr, istemem" karln verdi. Gidecekleri ülkeye

vardklarnda, onlara: "Birbirimizden ayn olarak ehre girelim" dedi.

Buhtunnasar ehrin en hayrl kiisini sordu ve kendisine bu kiinin evini

gösterdiler. Buhtunnasar heybesini adamn avlusunda indirdi ve: "Bana ehr
halkndan haber ver" dedi. Bunun üzerine adam: "Tam yerine geldin. Bu

kavmin kutsal kitab vardr; ama onunla amel etmezler. Peygamberleri vardr,

ama ona uymazlar. Bu ehir halk frkalara aynlmtr" dedi. Buhtunnasar

hayret etmi gibi: "Kitaplan var, onunla amel etmezler. Peygamberleri va*
-

ona uymazlar. Aynca frkalara aynlm dürümdalar ha!” dedi ve bunlan bir

kada yazp heybeye koydu ve beraber geldii adamlara: "Haydi gidelim"

dedi.

Yola çktlar ve Ferruhan’n yanna geldiler. Ferruhan teker teker her kiiye

sormaya, onlar da: "u ehre gittik, orada öyle kaleler, öyle nehirler ve

öyle öyle eyler buklunmaktadr" demeye balad. Sonra: "Ey Buhtunnasar!

Sen ne diyorsun?” deyince: "Biz kitaplan olup da onunla amel etmeyen,

peygamberleri olup da ona uymayan, frkalara ayrlm bir kavmin yanna

gittik" cevabn verdi. Ferruhan durumdan emin oldu ve balannda

Buhtunnasari komutan kld yetmi bin askeri toplayp gönderdi.

Gidecekleri yere vardklarnda, bir haberci gelip: "Ferruhan öldü ve arkasnda

bir halife brakmad" dedi. Buhtunnasar oradakilere: "Olduunuz yerde
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kaln” diyerek haberciye dönüp: "Siz ne yaptnz?” diye sorunca, haberci:

“Sen olmadan bir ey yapmak istemedik” karln verdi. Buhtunnasar:

“Halk bana biat etti” deyince, haberci ve yanndakiler kendisine biat ettiler.

Sonra birini halife olarak seçti ve onlarla bir ahitname yazd. Sonra da süratle

arkadalannn yanna gitti. Onlara ahitnameyi gösterince onlar da: "Biz seni

istemiyorduk” diyerek kendisine biat ettiler. Buhtunnasar ve adamlan

yollanna devam ettiler. Beytü'l-Makdis ahalisi bunlann geldiini iitince

frkalara aynlp yldzlann altnda kaçmaya baladlar. Oradaki her ey de

(yklp) bozuldu, öldürülen öldürüldü, Beytü’l-Makdis te harab edildi ve

peygamberlerin çocuklar esir alnd. Esirlerin arasnda Danyâl da

bulunmaktayd.

Buhtunnasaria altnlan veren kii bunu iitip yanna geldi ve: "Beni tandn

m?” dedi. Buhtunnasar “Evet, tandm” dedi ve onu meclisinde oturttu.

Fakat kimseye arac olmasna izin vermedi. Sonra Bâbil’e geri döndü ve hiçbir

görüü red edilmez oldu. Bu bir süre öyle devam etti. Sonra korkunç bir rüya

gördü. Sabahladnda gördüü rüyay unutunca: "Bana sihirbazlar ve

kâhinleri getirin” dedi. Onlara: "Bana bu gece gördüüm rüyay tefsir edin,

yoksa sizi öldürürüm” dedi. Onlar "Rüyanda ne gördün?” diye sorunca: "Ben

gördüüm rüyay unuttum” karln verdi. Bunun üzerine onlar: "Bu

konuda bir bilgimiz yoktur. Ancak sen bunu peygamberlerin çocuklanna sor”

dediler.

Buhtunnasar bu çocuklar çanp: "Bana gördüüm rüyay tefsir edin”

dedi. Onlar. "Rüyanda ne gördün?” diye sorunca: "Ben gördüüm rüyay

unuttum” karln verdi. Onlar "Bu gayptr, gayb da ancak Allah biliri'

dediler. Buhtunnasar: "Ya bana rüyam tefsir edersiniz ya da boynunuzu

vururum” dedi. Bunun üzerine: "Abdest alp, namaz klmak ve Allah'a dua

etmek için bize izin ver” dediler. Buhtunnasar: "Tamam, dediinizi yapn”

diyerek onlara izin verdi. Onlar da gidip güzelce abdest aldlar, temiz toprakl

bir yere gittiler ve Allah'a dua ettiler. Durumdan haberdar olduklarnda

Buhtunnasaria geldiler ve: "Sen rüyanda bann altn, gösünün pimi
çamura benzeyen balçk, kamnn bakr ve ayaklarnn demirden olduunu

gördün” dediler. Buhtunnasar: "Evet, öyle gördüm. Bana bu rüyann

anlamn söyleyin, yoksa sizi öldürürüm” dedi. Onlar yine: "Allah'a dua etmek

için bize izin veri' dediler. Buhtunnasar: "Tamam, gidin” diyerek onlara izin

verdi.
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Onlar da gidip Rablerine dua ettiler, Rableri de dualarn kabul buyurdu.

Tekrar Buhtunnasar'n yanna dönerek: “Bann altn olduunu görmen

mülkünün bu günden sonra bir yla kadar yok olacan göstermektedir"

dediler. Buhtunnasar: “Sonra ne olacak?" diye sorunca: “Sonra millete kars

büyüklenecek bir kral gelecek. Sonra iddetiyle insanlan korkutan bir kral

gelecek. Sonra hiç kimsenin kaldramayaca demir gibi bir kral gelecek. Yani

slam gelecek" dediler. Bunun üzerine Buhtunnasar yüksek bir kale

yaplmasn emretti. Sonra da her yerine muhafzlar yerletirerek onlara: “Bu

gece yannza kim gelirse gelsin, hatta gelen kii size Buhtunnasar olduunu

söylese bile onu olduu yerde öldürün" dedi. Her kii korumakla mükellef

olduu yerde oturdu. Gece vakti Buhtunnasar'n tuvalet sorunundan dolay

kamnda anlar olunca oturduu yerde ihtiyacn gidermek istemedi.

Nöbetçiler derin uykuya dalnca dan çkp ihtiyacn giderdi. Geri dönerken

uyanan baz kiiler: “Kimdir o?" deyince: “Ben Buhtunnasarim" karln
verdi. Nöbetçiler: “Bu gece özellikle bizden istenen de buydu" dediler ve onu

vurup öldürdüler. Bu irenç kii de böylece ölü olarak sabahlad.

bn Cerir, Saîd b. Cübeyriden, Süddî'den ve Vehb b. Münebbih’ten ksa

metinli olarak buna benzer bir rivayette bulundu .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: Buhtunnasar

(=Nebukadnezar), am topraklarna gitti ve Beytü'l-Makdis’i tahrib etti.

Sonra am'a geldiinde çöplükte bir damla kann kaynadn gördü ve: “Bu

kaynayan kan nedir?" diye sordu. Onlar: “Bu, atalanmz zamanndan beri

böyledir. O her kötü olaylar olmasnda kaynar" dediler. O kan için

Müslümanlardan ve bakalanndan yetmi bin kiiyi öldürdüler ve kann

kaynamas durdu .

2

bn Asâkir, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: Buhtunnasar, srail oullarn

öldürdüü ve Beytü’l-Makdis’i ykt zaman srail oullanndan olan esirlerle

beraber Bâbil'e gitti. Onlara en kötü eziyetleri yapt. Gökyüzüne çkmak istedi

ve yüksek bir kule yaplmasn emretti. Yüce Allah ona bir sivrisinek musallat

etti ve burnundan içeri gidip beynine ulat. O ölene kadar sürekli beynini

yiyen sivrisinekten dolay bana talarla vurup durdu.

’ ibn Cerîr (14/473- 475).
J bn Cerîr (14/475).
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bn Cerîr'in, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiblu

aleyhi nniiMi) öyle buyurdu: "srail oullan cumartesi gününe saygszlk edip

peygamberlerini öldürdükleri zaman Allah kendilerine Perslerin kral

Buhtunnasar' gönderdi. Allah ona yedi yüz yl hüküm kldrd. Buhtunnasar,

srail oullarnn üzerine yürüyüp Beytü'l-Makdis'e girdi ve onlan kuatp

oray fethetti. Zekeriyya'nm kanndan dolay yetmi bin kiiyi öldürdü. Sonra

orann ahalisini ve çocuklann esir ald. Beytü'l-Makdis'in eyalanndan yüz

yetmi bin araba zinet eyas çkanp Bâbil'e götürdü Huzeyfe: “Yâ

Resûlallah! Beytü'l-Makdis, Allah katnda muazzam bir yer deil midir?" diye

sorunca, Resûlullah (saiiBiirtu Bieyti «ailem) öyle devam etti: "Evet, Süleyman b.

Dâvud onu altn , inci, yakut ve zeberced ile ina etmitir. Orann bir döemesi

altndan, bir döemesi gümüten idi. Bütün direkleri de altndan idi. Yüce Allah

kendisine bunlar verip eytanlar hizmetinde kld. eytanlar bu eyleri göz

açp kapayncaya kadar kendisine getiriyordu. Buhtunnasar bütün bunlar alp

Bâbil'e götürdü. srail oullan yüz yl boyunca onun hükmü altnda kaldlar.

Mecusiler ve Mecusilerin çocuklan onlara hep eziyet etti. Aralannda

peygamberler ve peygamberlerin çocuklan bulunmaktayd.

Sonra Allah kendilerine merhamet edip Perslerin Kûrus denilen mümin

kralna: «srail oullanndan kalan kiilerin yanna git ki onlan kurtarasn»

diye vahyetti. Kûrus, srail oullan ve zinet eyalanyla Beytü'l-Makdis’e gitti.

Bunun üzerine srail oullan yüz yl boyunca Allah'a itaat eder bir ekilde

kaldlar. Sonra tekrar masiyetlere döndüler. Allah onlara îbtanâ Nahûs’u

musallat etti. Buhtunnasar ile savaanlar onlarla da savamaya balad. Bu

kiiler Beytü'l-Makdis'e gelene kadar srail oullan ile savatlar. Bunlar

orann ahalisini esir alp Beytü’l-Makdis'
i

yaktlar. Sonra da: «Ey srail

oullan! Eer masiyetlere devam ederseniz sizi bir daha esir almaya geliriz»

dediler. srail oullan yine masiyetler ilediler ve Allah kendilerine Roma kral

Kâkus b. sbâyus'u gönderdi ve üçüncü defa esir alndlar. srail oullan ile

karada, denizde savatlar ve onlan esir aldlar. Beytü'l-Makdis’inde eyalann

alp oray atelerle yaktlar." Sonra Resûlullah (saMsiihu deyt «senem): "Bu, Beytü'l-

Makdis'in zinet eyalannm kalntlanndandr. Mehdî bu eyalan Beytü'l-

Makdis'e geri getirecektir. Bu eyalar bin yedi yüz gemi ile getirilecektir.
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Gemiler Beytü'l-Makdis'e götürülene kadar Yâfa'da demir atacaktr. O zaman

Beytü'l-Makdis'te öncekiler ve sonrakiler toplanacaktr

"

buyurdu .

1

bn Cerîr, bn Zeyd'den bildiriyor Onlann yeryüzünde iki defa fesat

çkarmalar Zekeriyya ve Yahya b. Zekeriyya'y öldürmeleridir. Allah

onlara Zekeriyya (deytusiam) tarafndan Pers kral Sâburiu musallat etti. Yahya

(aieyhissBan) sebebiyle de Buhtunnasari musallat etti .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Birincisinin

zaman gelince ..."

3

buyruunu açklarken: “O iki tanenin birincisi geldiinde

srail oullarna: "Sîzler, yeryüzünde iki defa fesat çkaracaksnz1"' diye

bildirdik” dedi.s

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Üzerinize güçlü kuvvetli kullanmz gönderdik..."

buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada kendilerinden haber alp

konutuklarn dinlemek için Perslerden gelen casus askerler

kastedilmektedir. Bunlann arasnda Buhtunnasar (=Nebukadnezar) da

bulunmaktayd. O arkadalan arasnda konuulanlar örendi ve öldürme

olmadan geri döndüler. srâil oullan onlara kar muzaffer oldu. Bu ilk

vaadleridir. kinci vaadleri ise Pers kral Buhtunnasarîn komutasnda bir

orduyu Bâbil'e göndermesidir. Onlar srâil oullann helak edip yok ettiler. Bu

da ikinci vaadleridir.

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"I^Ua " 8
ifadesini açklarken: "(Onlar evlerin arasnda) yürüdüler (ve

aratrdlar) mânâstndadr” dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor. Allah, isrâil oullannn

birinci fesatlannda Tâlut ile beraber Dâvud'u (aieybtssdam) gönderene kadar

1 bn Cerîr (14/457- 459). bn Kesir, hadisin uydurma olduunu söylemitir.
1 bn Cerîr (14/457).

J srâ Sur. 5

4 srâ Sur. 5
s bn Cerîr (14/470).
6 srâ Sur. 5

7 bn Cerîr (14/476, 4S6).

8
srâ Sur. 5

9 bn Cerîr (14/470) ve el-tkûrida (2/23) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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onlara Câlut'u musallat etti. Dâvud [Bieytosseiam), Câlut'u öldürdü. Sonra srâil

oullarnn: "...Saynz daha da çoalttk..."
1 buyruunda olduu gibi

saylann arttrd. Bu, Dâvud’un (iyhînelam) zamanndayd. "ki vaadden

kincisinin vakti gelince yüzünüzü üzüntüye sokmalan, kötülük yapmalar,

önceden Mescid'e girdikleri gibi girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap

etmeleri için onlar tekrar göndereceiz"2 buyruu hakknda öyle dedi:

“Yüzlerini bozmak ve dümanlarnn önceden mescide girdikleri gibi ele

geçirdiklerini harab etmeleri için, Allah onlara ikinci fesatlannda Bâbil'li

mecusi Buhtunnasari gönderdi. Bu kii Allah’n en fazla buzettii kiidir. Bu

kii esir alp öldürüp, Beytü’l-Makdis’i harab ederek esirlere en kötü eziyetleri

yapmtr."3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle dedi: kinci

fesatlan birinci fesatlanndan çok daha iddetliydi. Birinci fesatlan hezimetten

ibaretti. kinci fesatlan ise helak edilip Buhtunnasar tarafndan bir harf

kalmayncaya kadar Tevrat'n yaklmas ve mescidin tahrib edilmesidir .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "r^"5 ifadesini açklarken: “Bu

ifade helak etmek, mânâsndadr" dedi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

ifadesi Nebaticedir ve helak etme mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtimîn bildirdiine göre Dahhâk: “Umulur ki Rabbiniz size

merhamet eder ..."7 buyruunu açklarken: Allah’n onlara merhamet etmesi,

M uhammed'i(niuiahu aleyhi vraiiem) göndereceini vaad etmesidir" dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"...Ama siz dönerseniz biz de döneriz..."
8 buyruunu açklarken: "Onlar geri

'

srâ Sur. 6
1 srâ Sur. 7
J bn Cerîr (14/472, 477, 489, 505).

4 bn Cerîr (14/503).

5 srâ Sur. 7
6 bn Cerîr (14/505).

7 srâ Sur. 8
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döndüler. Bunun üzerine Allah, Muhammed'i (sahhhu aleyhi veseliem) gönderdi ve

srâil oullan alçalm bir ekilde cizye vermeye balad” dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Cehennemi, inkarclara bir zindan klmzdr"2 buyruunu açklarken:

"Cehennemi, inkarclara bir hapishane klmzdr, mânâsndadr” dedi .
3

bn Neccâr'n Târih’te bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî:

"...Cehennemi, inkarclara bir zindan klmzdr"4 buyruunu açklarken:

"Cehennemi, inkarclara bir hapishane klmzdr, mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Cehennemi,

inkarclara bir zindan klmzdr"5 buyruunu açklarken: "Allah oray

kendileri için iskan edinecekleri bir yer klmtr” dedi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"r^-" 7
ifadesini açklarken: "(srâil oullan Cehennemde) kuatlrlar,

mânâsndadr” dedi .

8

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): %^-"9 ifadesini açklarken: "Yatak ve örtü mânâsndadr”

dedi .

10

1

Abdurrezzâk (1/373), Mwsannf/(9882) ve bn Cerîr (14/506).

1 srâ Sur. 8

3 bn Cerîr (14/507, 508) ve Fethu'l-Bâri 'de (8/393) ve d-tkân ’da (2/24) geçtii üzere bn
Ebî Hâtim.

4 srâ Sur. 8

5 srâ Sur. 8
6 bn Cerîr (14/507).

7 srâ Sur. 8
8 bn Cerîr (14/508).

9 srâ Sur. 8

" Abdurrezzâk (1/374) ve bn Cerîr (14/508).



Âyet: 11 239

öjk*i !rrij f <>* /k 54id ûî)il 1*1* j[

»jr* ‘>f (4J ûî oUJUJl

"Biliniz kî bu Kur'ân, insanlan en doru yola hidayet eder

ve iyi iler yapan müminlere büyük bir mükâfat olduunu
müjdeler." (U™ Sur. o)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: ili jj
" 1

buyruunu açklarken: “Kur'ân, insanlan en doru yola hidayet eder" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: “Bu, Kur'ân,

sizi hastalnza ve ilacnza sevkeder. Hastalnz, günahlarnz ve

hatalarnzda. lacnz ise balanma dilemenizdir" dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: “ ^âl ^^ oT^âJI lâ* u|

>Li3" eklinde ifadesini eddesiz olarak okurdu .
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “...Büyük bir

mükâfat olduunu müjdeler"’ buyruunu açklarken: “Burada Cennet

kastedilmektedir. KuHân'da “Büyük ecir" ve “Büyük rzk" ifadelerinin geçtii

her yerde Cennet kastedilmektedir" dedi .

5

Ny** ötij jh gJL[}

"nsan hayra dua eder gibi erre de dua eder. nsan çok

acelecidir." (i*râ Sur. 1 1)

’ srâ Sur. 9
1 bn Cerîr (14/511).

3 Hâkim (3/360). Hamza ve Kisâi eklinde okumulardr. Dierleri ise:

eklinde okumutur.
4 srâ Sur. 9
5 ibn Cerîr (14/511).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan hayra dua eder gibi erre

de dua eder...'” buyruunu açklarken: “Burada insann: “Allahm! Ona lanet

et ve ona gazab eyle, demesi kastedilmektedir” dedi .

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basri): "nsan hayra dua eder gibi erre de dua eder ..."9 buyruunu

açklarken öyle demitin “Kii kzd zaman kendi nefsine, hanmna, malna

ve evladna söver. Eer Allah bu dualann kabul edecek olsayd bu

kendilerine çok ar gelirdi. Bu sebeple dualann kabul etmez. Ancak kii

hayr dua ettii zaman Allah onun dualann kabul eder."

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "nsan hayra dua eder gibi erre

de dua eder ..."4 buyruunu açklarken öyle demitin “Burada kiinin

çocuuna ve hanmna beddua etmesi kastedilmektedir. Kii acele edip

onlara beddua eder, ama bu beddualarnn onlara isabet etmesini istemez .”5

Ebû Dâvud ve Bezzârin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (»iMiahu deyt.

meiiem): "Kendinize, çocuklarnza ve mallarnza beddua etmeyin. Allah’n

dualar kabul ettii bir ana dek gelirseniz beddualarnz kabul edilebilir
"

buyurmutur.

6

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan çok acelecidir"

buyruunu açklarken: “nsan sklan, iyilie de kötülüe de sabr

olmayandr” dedi .

8

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'ir

bildirdiine göre Selmân el-Fârisî der ki: “Yüce Allah ilk olarak Âdem'in

(eieyhisaaiBm) ban yaratt. Âdem yaratlmasn seyretmeye balad. Vakit

ikindiden sonra idi ve yaratlmayan ayaklan kalmt. Âdem: “Ey Rabbim:

’ srâ Sur. 11
1 bn Cerîr (14/512).

3 srâ Sur. 1

1

4 srâ Sur. 11

5 bn Cerîr (14/513).
6 Ebû Dâvud (1532) ve Müslim (3009).

7 srâ Sur. 11

8 bn Cerîr (14/514), Târih (1/95).
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Akam olmadan önce çabuk ol" demeye balad. Bu sebeple, Yüce Allah:

«nsan çok acelecidir»
1

buyurmaktadr."
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Yüce Allah, Âdem’i

(ahyhieiam) yaratt zaman bütün uzuvlarndan önce gözlerini yaratt. Âdem

(aleyhisselem)! “Ey Rabbim! Güne batmadan önce dier uzuvlanm da yarat”

deyince, Allah: «insan çok acelecidir»3 buyurdu.4

4 Isis^j Jp jjj jljsJI.j jjill

oliLjaJ jâj iJLP ^SU
SUai;

"Biz geceyi ve gündüzü iki alâmet yaptk. Rabblnizden lütuf

isteyesiniz, yllarn saysn ve hesabn bilesiniz diye gece

alâmetini silip gündüz alâmetini aydnlatn kldk. te biz

her eyi açkça anlattk." (i.™ Sur. 12)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin zayf bir isnâdla bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber Mailsin aleyhi veseliem) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah Ar'nn nurundan iki güne yaratt. Ezeli ilminde güne olarak

brakacam dousu ve batsyla dünya kadar yaratt.n giderip Ay klaca

Güne'i de ondan daha küçük yaratt. Onlarn küçük görünmesi semada çok

yüksek bir yerde olmalarndan ve yeryüzüne olan uzaklklarndan dolaydr.

Allah, Güne'i ilk yaratt gibi brakm olsayd gece gündüzden, gündüz

geceden ayrt edilmezdi. Oruç tutacak kiinin ne zaman oruç tutup ne zaman

iftar edecei belli olmazd. Müslümanlar hac mevsiminin ne zaman olduunu

bilmezdi. Günlerin, aylarn ve yllarn says nasl olacakt? Yine hesap nasl

olacakt? Allah, Cibril'i gönderdi ve Cibrîl ay kanadyla üç defa sildi. Ay o

zaman henüz güneti. Bunun üzerine onun gidip nuru kald. "Biz geceyi

ve gündüzü iki alâmet yaptk. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yllarn saysn

1 srâ Sur. 11
2 bn Ebl eybe (14/110, 111), bn Cerîr (14/514) ve bn Asakir (7/384).

3 srâ Sur. 11

4 bn Ebî eybe (14/115).
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ve hesabn bilesiniz diye gece alâmetini silip gündüz alâmetini aydnlatc

kldk. te biz her eyi açkça anlattk"' âyeti de bunu anlatmaktadr." 2

Beyhakî Delâili'n-Nübüvve'de ve bn Asâkir, Saîd el-Makburî'den

bildiriyor: Abdullah b. Selâm, Hz. Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi vesdlem), Ay'n

yüzeyindeki kararty sorunca, Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi veseiiem):
"
Eskiden iki

güne vard. Yüce Allah: "Biz geceyi ve gündüzü iki alâmet yaptk.

Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yllarn saysn ve hesabn bilesiniz diye

gece alâmetini silip gündüz alâmetini aydnlatc kldk ..."3 buyurmaktadr.

Gördüün karart da silinen yerdir
"
buyurdu."*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî’nin,

Masahifte bildirdiine göre Hz. Ali: "...Gece alâmetini sildik ..."
5 buyruunu

açklarken: “Burada Ay'n üzerindeki karart kastedilmektedir" dedi .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali bu âyeti açklarken: “Gece ve

gündüz aynyd. Allah gecenin alâmetini sildi ve onu karanlk kld. Gündüz

alâmetini de olduu gibi brakt" dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Gece alâmetini sildik ..."
7

buyruunu açklarken: “Burada gecedeki karanlk kastedilmektedir" dedi .

8

bn Cerîr ve bnu'I-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz geceyi ve

gündüzü iki alâmet yaptk ..."9 buyruunu açklarken: “Eskiden Ay, Güne

gibik saçard. Ay gecenin, güne ise gündüzün alâmetidir" dedi. "...Gece

’ srâ Sur. 12
1

el-Leâli el-Masnû'a 'da (1/56) geçtii üzere bn Merdûye. Suyûtî, "Ravi Abdu'i-

Mun'im b. drîs hadis uydurmakla suçlanmtr" dedi.

J srâ Sur. 12
4 Beyhakî (6/261, 262) ve ibn Asâkir (29/110-112).

9 srâ Sur. 12
6 bn Cerîr (14/515, 516), Târih (1/76).

7 srâ Sur. 12
8 bn Cerîr (14/516), Târih (1/76, 77).

9 srâ Sur. 12
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alâmetini sildik ..."
1 buyruu hakknda ise: “Silinen yer, Ay'daki karanlk

yerdir” dedi .

2

Abdurrezzâk Musannefte ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid

der ki: Hirakl, Muâviye’ye içinde üç soru olan bir mektup yazd. Birinci soru:

“Hangi yerde namaz klarsan kbleye dönmediini düünürsün?” kinci soru:

“Hangi yere güne bir defa çkm ve ne daha önce, ne de daha sonra oraya

çkmamtr?” Üçüncü soru: “Ay'daki karanlk nedir?” eklindedir. Muâviye bu

sorulan bn Abbâs'a sordu ve Hirakl'e öyle bir cevap yazd: “Sorduun ilk

yer, Kâbe'nin damdr. kinci yer, Allah’n, Mûsa'ya (alevhisselam) yarm olduu

denizdir. Ay'daki karanlk ise silinen yerdir.”3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime bu âyeti

açklarken: “Allah Güne'in ve Ay'n nurunu yetmier parçadan kld. Sonra

Ay'n nurundan altm dokuz parçay silerek, onlar Güne’in nuruna ekledi.

Güne yüz otuz dokuz, Ay ise bir parça nura sahip oldu” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî bu âyeti

açklarken: “Eskiden gecede bir güne, gündüzde bir güne vard. Daha

sonra Yüce Allah gece Güne'ini sildi. Bu da Ay'daki silinmi yerdir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Gece alâmetini

sildik..."
4 buyruunu açklarken: “Ay'a, on üçüncü veya on dördüncü gecesi

bak. Onda birinin dier bir kiinin ban tutmu gibi olduunu görürsün”

dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Gece alâmetini silip gündüz

alâmetini aydnlatc kldk..."5 buyruunu açklarken: “Burada gecenin

karanl ve gündüzün kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Rabbinizden lütuf

isteyesiniz, yllarn saysn ve hesabn bilesiniz diye gece alâmetini silip

1

srâ Sur. 12
1 bn Cerîr (14/516, 517), Târih (1/77).

} Abdurrezzâk (9080).

4 srâ Sur. 12
5 srâ Sur. 12
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gündüz alâmetini aydnlatc kldk ..."
1 buyruunu açklarken: "Rabbinizden

lütuf isteyesiniz diye Allah size gündüz bir k ve uzun bir meguliyet

yaratmtr" dedi.
J

bn Ebî eybe, Atâ b. es-Sâib'den bildiriyor Bana baka birinin bildirdiine

göre am kadlanndan bir kad Hz. Ömer'e gidip: "Ey müminlerin emiri! Beni

korkutan bir rüya gördüm" dedi. Ömer: “Ne gördün" diye sorunca: "Günele

Ay'n kavga ettiini gördüm. Yldzlar da onlarla beraber ikiye ayrlmt" dedi.

Ömer: "Sen hangisiyle beraberdin?" deyince: "Ay'la beraber Güne'e kar

idim" karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Biz geceyi ve gündüzü iki

alâmet yaptk. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yllarn saysn ve hesabn

bilesiniz diye gece alâmetini silip gündüz alâmetini aydnlatc kldk..."3
.

Git, vallahi! Seni görevinden alyorum ve sana hiçbir görev vermiyorum"

dedi. Yine bana bildirildiine göre bu kii Muâviye ile beraber SffTn gününde

öldürüldü .

4

bn Asâkir, Ali b. Rabî'a'dan bildiriyor bnu'l-Kevvâ’, Hz. Ali'ye Ay'daki

karanlk bölgeyi sorunca: "Bu, Allah'n: "...Gece alâmetini sildik...”*

buyruudur" karln verdi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "»U»" 7

ifadesini açklarken: "(te biz her eyi) açkladk, mânâsndadr" dedi .

8

Vjjisi UL; U1 4J £>Jj «-P j Slü/l OUJ JSj

ili*
f
ji\ il...; Js JLl£ \j\ *

"Her insann amelini boynuna yükledik. Kyamet günü
kendisine, açlm olarak karlaaca bir kitap

çkaracaz. «Oku kitabn! Bugün hesap sorucu olarak sana

’ srâ Sur. 12
1 bn Cerîr (14/517, 518).

} srâ Sur. 12
4 bn Ebî eybe (11/74, 144).

5 srâ Sur. 12
6 bn Asâkir (27/99).

7 srâ Sur. 12

* el-tkân'da (2/24) geçtii üzere bn Ebî Hâbm.
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nefsin yeter» denilecektir/' (i,™ Sur. 13, u)

Ahmed, Abd b. Humeyd ve Ibn Cerî/in hasen bir isnâdla Câbi/den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi melen): "Her insann ameli kendi

boynundadr" buyurmutur.’

ibn Merdûye'nin, Huzeyfe b. Esîd’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiUu

aleyhi mdem) öyle buyurmutun "Cann kendisinden yaratld meni kadnn

içinde krk gün krk gece uçarak dolar. nsann hiçbir saç, derisi, hiçbir

daman ve hiçbir kemii yoktur ki, mutlaka oralara girer. Hatta et ve trnak

arasna bile girer. Krk gün krk gece geçtikten sonra Allah onu rahme düürür.

Krk gün ve krk gece phtlam kan olarak kalr. Sonra krk gün ve krk gece

çinenmi bir et parças gibi kalr. Dört ay tamamlad zaman Allah ona

rahimler meleini gönderir ve o melein eliyle etini, kann, kllann ve derisini

yaratr. Sonra melee: «Ona ekil ver» buyurur. Melek: «Ey Rabbim! Nasl bir

ekil vereyim? Fazla m, eksik mi? Erkek mi, dii mi? Güzel mi çirkin mi?

Kvrck saçl m, düz saçl m? Uzun mu, ksa m? Beyaz m, esmer mi?

Düzgün mü, eri mi?» diye sorar. Melek o zamandan Allah'n emrettii eyleri

yazar ve: «Ey Rabbim! Cennetlik mi, cehennemlik mi?» diye sorar. Eer
cennetliklerden ise melek ona ecelinin sonunda mutluluu üfler. Eer

cehennemlik ise melek ona ecelinin sonunda bedbahtl üfler. Sonra Yüce

Allah: «Onun yolunu, rzkn, musibetlerini, itaatle ve masiyetle ileyecei

amellerini yaz» buyurur. Melek o zamandan Allah'n emrettii eyleri yazar ve:

«Ey Rabbim! Bu kitab ne yapaym?» diye sorar. Allah: «Onu kendisine

hükmedeceim zamana kadar sahibinin boynuna as» buyurur. «Her insann

amelini boynuna yükledik...»
2 buyruu da bunu anlatmaktadr."3

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Her nsann amelini boynuna yükledik../4 buyruunu açklarken: "Kiinin

cennetlik ve cehennemlik oluu, Allah'n, lehine ve aleyhine takdir etmi

olduu herey nerede olursa olsun boynunda asldr" dedi/

1 Ahmed 23/43, 44, 86, 161 (14691, 14765, 14878), Abd b. Humeyd, Muntehab (1053) ve

bn Cerîr (14/519). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 srâ Sur. 13
3 Ahmed 26/64 (16142) ve Müslim (2644, 2645/4).

4 srâ Sur. 13

s bn Cerîr (14/519).
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bn Ebî Hatim, Cuveybir vastasyla bildirdiine göre Dahhâk: "Her insann

amelini boynuna yükledik..."' buyruunu açklarken öyle dedi: “Abdullah

bu konuda: “Burada kiinin cennetlik veya cehennemlik oluu, rzk ve eceli

kastedilmektedir."

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Enes: ifadesini

açklarken: “Burada kiinin kitab kastedilmektedir" dedi .

3

Beyhakî'nin uabu'l-mât 'da bildirdiine göre Mücâhid: "Her insann

amelini boynuna yükledik ..."4 buyruunu açklarken: “Burada kiinin ameli

kastedilmektedir" dedi .

5

Ebû Dâvud, el~Kader*de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Her insann amelini boynuna yükledik ..."
6

buyruunu açklarken: “Hiçbir doan çocuk yoktur ki, mutlaka cennetlik veya

cehennemlik olduu bir kada yazlm ve boynuna aslmtr"' dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Her insann

amelini boynuna yükledik. Kyamet günü kendisine, açlm olarak

karlaaca bir kitap çkaracaz"8
âyetini açklarken: “Burada kiinin ameli

kastedilmektedir. Kiinin amelleri saylr ve kyamet gününde yazlm
amellerini okuyaca kitap önüne açlr " dedi .

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

“Kâfir kiiye kyamet gününde bir kitap çkanlr. Kâfir “Ey Rabbim! Sen

kullarna zulmeden biri deilsin diye hükmettin. Beni kendi nefsime hakem

kl" der. Bunun üzerine Rabbi: "Oku kitabn! Bugün hesap sorucu olarak

sana nefsin yeter
"10

buyurur.

’ srâ Sur. 13
1 srâ Sur. 13

5 bn Ebî eybe (13/367).

4 srâ Sur. 13
5Beyhakî (2161).
b srâ Sur. 13
? bn Cerir (14/520).
8
srâ Sur. 13

9 bn Cerîr (14/523).
,0
srâ Sur. 14
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Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hârun: "Bu âyet Ka'b'n

kraatnda: oilü ÇU5 âaLâii ^ o*# 50ü i oi->>J öljj jS3
"
eklindedir"

dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: "CüS i«LâJi J &03”

eklinde (ye) harfini nasb ile okumutur." 2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Oku kitabn ..." 3

buyruunu açklarken: "Dünyada iken okumay bilmeyen kii orada (kyamet

gününde) okuyabilecektir" dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Ey Âdemolu! Sana bir

sahife yaylp açld ve biri sanda, biri solunda olmak üzere sana iki deerli

melek vekil klnd. Öldüün zaman bu sahife dürülüp boynuna aslr ve

beraberinde mezarna konulur. Kyamet günü çkarlacan zaman: "Her

insann amelini boynuna yükledik. Kyamet günü kendisine, açlm olarak

karlaaca bir kitap çkaracaz. Oku kitabn! Bugün hesap sorucu

olarak sana nefsin yeter
*5 denilir .

6

•Jjü J'y ^

J

4P ^ cp» 'ü+L^ C

"Kim doru yolu bulmusa, ancak kendisi için bulmutur;
kim de saptmsa kendi aleyhine saptmtr. Hiçbir

günahkâr, baka bir günahkârn günah yükünü yüklenmez.

Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici deiliz."
(nrû Sur. 1 5)

bn Abdilberîin Temhid’de zayf bir isnâdla bildirdiine göre Hz. Âie der

ki: Hz. Hatice, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), müriklerin çocuklarnn

durumunu sorunca: "Onlar atalaryla beraberdir" buyurdu. Bir zaman sonra

’ Ebû Ubeyd, Fedâil (sh. 175).

1 bn Cerîr (14/522).

3 srâ Sur. 14
4 bn Cerîr (14/525).

' srâ Sur. 13, 14
6 bn Cerîr (14/523, 524).
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tekrar sorduunda:
"
Onlar ne yapard Allah daha iyi bilir

"

buyurdu. slam

hâkim olduktan sonra: "Hiçbir günahkar, baka bir günahkârn günah

yükünü yüklenmez ..."

1

buyruu nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah MiMu

aleyhi w*eiiefn):
"
Onlarftrat üzeredirler" veya:

"
Onlar Cennettedirler" buyurdu .

1

Abdurrezzâk Musannefte, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud,

Tîrmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Sa'b b.

Cessâme bana öyle anlatt: “Yâ Resulallah! Ev basknlannda müriklerin

çocuklarn öldürmekteyiz" dediimde, Resûlullah (saiiaiishu aleyhi nsdiam): "Onlar da

kendilerindendir (müriklerdendir)" buyurdu .
3

bn Sa'd, Ahmed, Kasm b. Asba ve bn Abdilber, Muâviye es-

Suraymiyye'nin kz Hasnâ’nn amcasndan bildirdiine göre Resûlullah MuHatm

aleyhi vesaiiem): "Peygamber Cennettedir. ehit Cennettedir. Yeni doan çocuk

Cennettedir. Diri diri topraa gömülen çocuk Cennettedir" buyurmutur .

4

Kâsm b. Asba ve bn Abdi'l-Beriin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiialiahu aleyhi «lellem): "Milletin oyuna dalm zürriyetinin azaplandnlmamasm

istedim ve bu bana verildi" buyurdu .
5

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’da ve bn AbdilberMn bildirdiine göre

Enes der ki: “Resûlullah'a (niiaiiahu aieyt* «seiiem), müriklerin çocuklarn

sorduumuzda: "Onlar Cennet ehlinin hizmetçileridir” buyurdu .

6

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul'da ve bn Abdilberiin bildirdiine göre

Selmân el-Fârisî: “Müriklerin çocuklan, Cennet ehlinin hizmetçileridir" dedi.

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da ve bn Abdilber, Hz. Âie'den

bildiriyor: Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi vmHem), Müslümanlarn çocuklarnn nerede

olduunu sorduumda: "Cennettedirler" buyurdu. Müriklerin çocuklarnn

nerede olduunu sorduumda: "Cehennemdedirler" buyurdu. Ben: “Yâ

1 srâ Sur. 15
1 bn Abde'l-Bir (18/117).

3 AbdurTezzâk (9385), bn Ebî eybe (12/388), Buhârî (3012, 3013), Müslim (1745), Ebû

Dâvud (2672), Tirmizî (1570), Nesâî, 5. el-Kübra (8622- 8624) ve bn Mâce (2839).

4 bn Sa'd (7/84), Ahmed 34/190, 192 38/459 (20583, 20585, 23476) ve bn AbdiT-Ber

(18/116). Müsned 'in muhakkikleri: "snâd zayftr" demitir.
5 bn Abdi'l-Ber (18/117). el-lel el-Mütanâhiye: (18/117).
6 Hakîm et-Tirmizî (1/314) ve bn Abdi'l-Ber (18/118).
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Resûlallah! Onlar daha amelleri bilmeyecek yatalar ve kalem daha kendileri

için bir ey yazmamtr” dediimde: "Rabbin ne yapacaklarm daha iyi

bilendir. Canm elinde olana yemin olsun ki, eer istersen onlarn cehennemdeki

seslerini sana dinletirim" buyurdu .

1

Ahmed, Kasm b. Esba ve bn Abdilberiin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Ben müriklerin çocuklar için: “Onlar atalanyla beraberdir"' diyordum. Hz.

Peygamber'in (seHaiiahu aleyhi rereiiem) ashabndan bir kii, Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) bu çocuklar sorulduunda: "Rableri onlarn daha iyi bilendir. Onlar

kendisi yaratt ve kendisi onlar ve ne yapacaklarn daha iyi bilendir"

buyurduunu söyledi. Ben de önceden dediimden vazgeçtim .

2

Kâsm b. Esba ve bn Abdilberiin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah’a (saflaiiahu aleyhi maileni), müriklerin çocuklan sorulduunda: "Allah

onlarn ne yapacaklarn daha iyi bilendir" buyurdu .
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Kyamet gününde Allah fetret (yani peygambersiz dönem)

ahalisini, geri zekallan, sarlan, dilsizleri ve slam' yetimeyen yallar

toplayacaktr. Sonra onlara bir elçi gönderecek ve “Cehenneme girin"

denilecektir. Onlar: “Bize peygamber gönderilmemiken bu nasl olur?"

derler. Vay hallerine, eer onlar atee girmi olsalard ate onlar için souk ve

selamet olacakt. Sonra onlara peygamber gönderilecek ve ona itaat etmek

isteyenler itaat edecektir." Ebû Hureyre: “Dilerseniz: «Biz, bir peygamber

göndermedikçe azap edici deiliz»4
âyetini okuyun" dedi. s

ishâk b. Râhûye, Ahmed, bn Hibbân, Ma'rife'de Ebû Nuaym, Taberânî,

bn Merdûye ve el-'tikâd'de Beyhakî'nin Esved b. Serî’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiaitshu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Kyamet gününde dört

kii mazeret arzeder. Biri sar olup ta bir ey iitmeyen kiidir. Biri aklsz olan

kii, slam geldiinde yal olan kii, biri de fetret zamannda ölen kiidir. Sar

’ Hakîm et-Tirmizî (1/312), bn Abdi'l-Ber (18/122, "zayf") ve Ahmed 42/484 (25743).

Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 Ahmed 34/305, 38/369 (20697, 23484) bn Abdi'l-Ber (18/126). Müsned’in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
J bn Abdi'l-Ber (18/98, 99, 125, 126), Buhârî (1384, 6598) ve Müslim (2659).

4 srâ Sur. 15

s Abdurrezzâk (1/374) ve bn Cerîr (14/526, 527).



250 -â srâ Sûresi &

kii: «Ey Rabbim! slam geldii zaman ben hiçbir ey duymuyordum» der.

Aklsz kii: «Ey Rabbim! slam geldii zaman çocuklar bana keçi ks
atyordu » der. Yal kii: «Ey Rabbim! slam geldii zaman artk benim aklm

bir eye ermiyordu» der. Fetret zamannda ölen kii de: «Ey Rabbim! Bana bir

elçin gelmedi» der. Onlardan elçiye itaat edeceklerine dair söz alnr ve

cehenneme girmelerini emreden bir elçi gönderilir. Muhammed'in can elinde

olana yemin olsun ki, eer cehenneme girmi olsalard ate onlara souk ve

selamet olacakt. Ona girmeyen kii içine çekilecektir

bn Râhûye, Ahmed, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den aynsn:

"Eer cehenneme girmi olsalard ate onlara souk ve selamet olacakt. Ona

girmeyen kii içine çekilecektir
’’
ziyadesiyle bildirir.

2

Kâsm b. Esba, Bezzâr, Ebû Ya’la ve bn Abdilberiin et-Temhîd'de,

Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (uiMUu aleyhi vasilen) öyle buyurmutur:

"Kyamet gününde dört kii vardr ki bunlar getirildii zaman mazeret

arzedecektir. Bunlar çocukken ölen kii, aklsz kii, fetret zamannda ölen kii

ve tslam geldiinde yal olan kiidir. Hepsi de mazaretlerini gösterince Yüce

Allah, Cehennemden bir parça atee: «Ortaya çk!» buyurur. Onlara da: «Ben

kullanma peygamberler gönderiyordum. imdi ben size kendim peygamberlik

edeceim » (Atei göstererek) «Buna girin» buyurur. Bedbaht olarak yazlan

kiiler: «Ey Rabbim! Biz ondan kaçarken bizi ona m sokacaksn ?» der.

Cennetlik olarak yazlan kiiler de gidip atein içine girer. Yüce Allah: «Beni

gördüünüz halde bana kar asi oldunuz. Siz peygamberlere en fazla asi olan

ve onlan yalanlayansnz» buyurur. Bunun üzerine cennetlik yazlanlar

Cennete, dierlerini de Cehenneme sokar."5

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, Taberânî ve Ebû Nuaym'n, Muâz b.

Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah (laiyishu aiayh* «ufan) öyle buyurmutur:

’ shâk b. Râhûye (41), Ahmed 26/228 (16301), bn Hibbân (7357), Ebû Nuaym 1/256

(911), Taberânî (841) ve Beyhakî (sh. 202). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen hadistir"

demilerdir.
2 shâk b. Râhûye (42), Ahmed 26/230 (16302) ve Beyhakî (sh. 203). Müsnea 'in

muhakkikleri: "isnad hasendir" demilerdir.

J Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2177), Ebû Ya'la 4224), bn Abdi'l-Ber (18/128). Heysem der ki:

"snadnda müdellis olan Leys b. Ebî Süleym bulunmaktadr. Ebû Ya'la'nn dier ravileri

Sahthayn’m ravileridir. Ebû Ya'la'nn muhakkiki: "Enes'in azatls Abdü'l-Vâris, ne

Sahîh’in, ne de Sünen'in ravileridir" dedi.
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"Kyamet gününde, kt akll kii, fetret zamannda ölen kii ve çocukken ölen

kii getilirir. Akl kt kii: «Ey Rabbim! Eer bana akl verseydin akl olan kii

aklyla benden daha mutlu olmazd» der. Fetret zamannda ölen kii: «Ey

Rabbim ! Eer bana bir peygamber göndermi olsaydn, peygamber gönderdiin

kiiler arasnda kimse benden daha mutlu olmazd» der. Çocukken ölen kii: «Ey

Rabbim! Eer bana ömür verseydin, ömür verdiin kiiler arasnda kimse

benden daha mutlu olmazd » der. Bunun üzerine Yüce Allah: «Size bir ey
emredeceim. Bana itaat edecek misiniz ?» buyurunca: «zzetine yemin olsun ki,

itaat edeceiz» derler. Allah: «Gidin Cehenneme girin» buyurur. Hâlbuki

Cehenneme girseler. Cehennem onlara hiçbir zarar vermeyecektir. Cehennem

alevler saçar. Onlar alevlerin, Allah'n yaratt her eyi helak edeceini

sanrlar ve süratle geri dönerek: «Ey Rabbimiz! zzetine yemin olsun ki, biz

oraya girmek istiyorduk. Ancak alevlerin, yaratm olduun her eyi helak

edeceini sandk» derler. Allah onlara bir daha Cehenneme girmelerini emreder.

Yine geri dönerler ve ayn eyleri söylerler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Ben

sizi ilmimle yarattm ve ilmimle göndereceim. (Ey Cehennem) Onlar kucakla»

buyurur ve ate onlar içine alverir.
/n

bn Ebî eybe, Ebû Salih’ten bildiriyor: Kendilerine peygamber gönderilen

kiiler kyamet gününde hesaba çekilince, Allah, kendisine itaat edenleri

Cennete, asi olanlar da Cehenneme sokacaktr. Geriye çocuklardan, fetret

zamannda ölenlerden ve geri zeka olanlardan bir kavim kalacaktr. Yüce

Allah, onlara: “Gördüünüz gibi bana itaat edenleri Cennete, asi olanlan da

Cehenneme soktum. Ben size bu atee girmenizi emrediyorum” buyurur.

Ondan bir parça ate çkar ve ona girenler kurtulua erer. Ona girmeyi kabul

etmeyenler de helak olur .

2

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul'öa Abdullah b. eddâd'dan bildiriyor: Bir

kii Resûlullah'a <saiiaiiahu aieyh« vessUem) gelip müriklerin küçükken ölen çocuklarnn

durumunu sordu. Resûlullah (saiiaMu aleyhi melem) bir müddet ban edikten

sonra: "Soruyu soran kii nerededir?" buyurdu. Adam: “Yâ Resûlallah!

Buradaym” deyince, Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi meltem) öyle buyurdu: "Yüce Allah,

Cennet ve Cehennem ahalisi arasnda hüküm kld zaman onlardan

(müriklerin çocuklarndan) baka kimse kalmaz. Onlar feryad ederek:

’ Hakim et-Tirmizî (1/312, 313), Taberânî 20/83, 84 (158), M. el-Evsat (7955), Ebû

Nuaym 5/127, 7/217).

1 bn Ebî eybe (13/173, 544).
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«Allahm ! Rabbimiz! Elçilerin bize gelmedi ve biz bir ey bilmiyoruz» derler.

Allah onlara bir melek gönderir. Ancak Allah onlarn yaptklarn en güzel

bilendir. Melek: «Ben, Rabbinizin size göndermi olduu elçiyim» der. Atein

yanna gelene kadar melei takip ederler. Melek: «Allah atee girmenizi

emretmektedir» deyince, bir grup atee girer ve arkadalarnn görmeyecei

baka bir yerden geri çkarlrlar. Sonra bu kiiler Allah’a yakn olanlarn

grubuna konulurlar.

Sonra elçi bir daha gelip: «Allah atee girmenizi emretmektedir» deyince

yine bir grup atee girer ve arkadalarnn görmeyecei baka bir yerden geri

çkarlrlar. Sonra bu kiiler sadaki arkadalarnn grubuna konulurlar. Elçi

bir daha gelip: «Allah atee girmenizi emretmektedir» deyince: «Allahm! Senin

azabna gücümüz yetmez» derler. Allah'n emri üzerine onlar perçemleri ve

ayaklan birletirilerek atee yaklatnlrlar ve içine atlrlar."'

4iip jiî l*j ijLJi Ljjjü Ü>1 îij jî üijl lip

"Biz bir ülkeyi helâk etmek istediimizde, onun refah içinde

yaayan mark elebalanna emrederiz de onlar orada

kötülük ilerler. Böylece o memleket hakkmdakf hükmümüz
gerçekleir de orann altn üstüne getiririz." (l.r& Sur. 16)

bn Cerîr’in, Ibn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

'Elebalanna emrederiz
'

1

buyruunu açklarken: “Onlara, Allah'a itaati

emrederiz, onlar ise asi olurlar, mânâsndadr" dedi.3

bn Cüreyc ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

'Elebalanna emrederiz"4 buyruunu açklarken: “Onlara, Allah'a itaat

etmeleri emrolundu. Ancak onlar asi oldular" dedi.5

1 Hakîm el-Tirmizî (1/313).
3

srâ Sur. 16

* bn Cerir (14/528).

* srâ Sur. 16

* bn Cerir (14/528).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ehr b. Haveb der ki: bn Abbâs: "Biz

bir ülkeyi helâk etmek istediimizde, onun refah içinde yaayan mark
elebalarna emrederiz de onlar orada kötülük ilerler. Böylece o memleket

hakkndaki hükmümüz gerçekleir de orann altn üstüne getiririz
" 1

âyetini

açklarken: “Onlara hakk emrettik, ama onlar muhalafet ettiler. Bu sebeple

de helak olmay hak ettiler, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sfat ' ta

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Biz bir ülkeyi helâk etmek istediimizde, onun

refah içinde yaayan mark elebalarna emrederiz de onlar orada

kötülük ilerler ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: “O ülkeye kötülerini

musallat ederiz ve asi olurlar. Öyle olunca da azapla helak edilirler, "ite

böyle, her ülkede günahkârlar orann ileri gelenleri kldk ki oralarda

hilekârlk etsinler ..."3 buyruu da bunu anlatmaktadr."

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: Bana l£il
"4

buyruunu açkla deyince: “Onlara, zorbalar musallat ederiz ki onlara en

kötü ikenceyi yapsnlar"' dedi. Nâfi': “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Lubeyd b. RabîVnn:

“Durumlar düzelirse kumar oynarlar

Bir gün emir olurlarsa helak olurlar" dediini iitmez misin?” 5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

Cj:!” eklinde (mim) harfini eddeli olarak okur ve: "Emirlik makamna

getirir ve onlan idareci klanz, mânâsndadr" derdi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “l^i u>T" eklinde (elif)

harfini med ile okudu ve: “Fask kiilerini çoalttk, mânâsndadr" dedi.

’ srâ Sur. 16
1 srâ Sur. 16
3 En'âm Sur. 123
4 En'âm Sur. 123

3 el-tkârida (2/91) geçtii üzere Tastî.

6 bn Cerîr (14/529).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: “ li>l

eklinde okudu ve: “Onlar çoalttk, mânâsndadr” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: l£Î" eklinde okudu

ve: “Çoalttk mânâsndadr” dedi.

Buhârî ve bn Merdûye, bn Mes’ûd'dan bildirir: “Cahiliye döneminde

saylar çoalan bir airet için: “Filan oullar çoald (=emirw)” derdik.”*

ü ^ u 4J iJ ulu iL-ui oiir ^
Us*-* ^ Ujiii U^Uaj

Uj dJLîj *Uap ^ ly ys * 1

J

41ÎU olirUjlî

‘—'4^ t)ÜT

SUii -J\j oU-ji

"Kim bu geçici dünyay isterse orada ona, dilediimiz

kimseye dilediimiz kadar hemen veririz. Sonra da
cehennemi ona mekân yapanz. 0, buraya knanm ve

Allah'n rahmetinden kovulmu olarak girer. Kim de mü’min
olarak âhireti ister ve ona ulamak için gerei gibi çalrsa,

ite bunlarn çalmalarnn karl verilir. Onlarn ve

bunlarn her birine Rabbnin nimetinden ulatrrz. Esasen

Rabbinin nimeti kimseye yasak klnm deildir. Bak nasl,

onlarn kimini kimine üstün kldk. Elbette âhiretteki

dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür."

(srâ Sur. 1 8-2 1

)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Kim bu geçici dünyay

isterse ..."3 buyruunu açklarken: “Kim ameliyle dünyay isterse, bu ekilce

(Cehennemi kendisine mekan klmak) istediimiz kiiye istediini acele

olarak veririz, mânâsndadr” dedi.

1

ibn Cerîr (14/530).

2 Buhârî (4711).

3 srâ Sur. 18
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kim bu geçici

dünyay isterse orada ona, dilediimiz kimseye dilediimiz kadar hemen

veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparz. O, buraya knanm ve

Allah'n rahmetinden kovulmu olarak girer
" 1

âyetini açklarken: "Kim

dünyay ister de, derdi, hevas ve niyeti dünyalk olursa, Allah ona diledii

kadann acele olarak verir ve sonra Allah onu intikamla Cehenneme azap

etmek için atar” dedi. "Kim de mü'min olarak âhireti ister ve ona ulamak

için gerei gibi çalrsa, ite bunlarn çalmalarnn karl verilir
" 2

âyeti

hakknda ise: "Allah, kendisinden az eyleri kabul buyurup birçok günahlann

balar, mânâsndadr” dedi. “Onlarn ve bunlarn her birine Rabbinin

nimetinden ulatrrz..." 3 buyruu hakknda ise: "Allah dünyay iyiler ve

kötüler arasnda taksim etti. Ancak âhiret, özel olarak muttakilerindir” dedi .

4

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym'n Hilye’de bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Onlarn ve bunlarn her birine Rabbinin nimetinden

ulatrrz. Esasen Rabbinin nimeti kimseye yasak klnm deildir"5 âyetini

açklarken: “Dünyada iyiyi de, kötüyü de nzklandnnz, mânâsndadr” dedi .

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Onlarn ve bunlarn her birine

Rabbinin nimetinden ulatrrz..."7 buyruunu açklarken: “Mümine de,

kâfire de nzklardan veririz, mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlarn ve

bunlarn her birine Rabbinin nimetinden ulatrrz. Esasen Rabbinin nimeti

kimseye yasak klnm deildir"
8

âyetini açklarken: "Hem dünyay

isteyenlere, hem âhireti istiyenlere nzklann verir, mânâsndadr” dedi .
9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlarn ve

bunlarn her birine Rabbinin nimetinden ulatrrz. Esasen Rabbinin nimeti

’ srâ Sur. 18
1 srâ Sur. 19

1 srâ Sur. 20
4 bn Cerîr (14/536- 538).

5 srâ Sur. 20
6 bn Cerîr (14/438) ve Ebû Nuayrn (9/32).

7 srâ Sur. 20

* srâ Sur. 20
9 bn Cerîr (4/539).
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kimseye yasak klnm deildir
' 1

âyetini açklarken: "Onlar ve bunlardan

kast, dünya ehli ve âhiret ehlidir. Allah kimseye nzkn yasak klmamtr"

dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "fokâ^"
3 ifadesi için: "Yasak

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Bak nasl, onlarn

kimini kimine üstün kldk. Elbette âhiretteki dereceler daha büyüktür,

üstünlükler daha büyüktür"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Dünyada iken

kimini kimine üstün kldk. Oysa müminlerin Cennette evleri, amellerinden

dolay da üstünlükleri vardr. Bize zikredildiine göre Hz. Peygamber (»aiiaiahu

aleyhi rtöiiem): "Cennet ehlinin en yüksei ve en engini arasnda öyle bir derece

vardr ki yeryüzünün dousuyla bats arasnda görünen yldzlar gibidir

"

buyurmutur.

5

Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Elbette

âhiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür"6

buyruunu açklarken: "Cennet ehli derece olarak birbirlerinden üstündürler.

Üstte olan kii altnda olan kiiden derece olarak üstünlüünü görür. Ancak

altnda olan kii derece olarak üstünde kimsenin olduunu görmez" dedi.

Taberânî, bn Merduye ve Ebû Nuaym'n Hilye’de Selmân'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (aiialiahu aleyh, «senem):
"
Dünyada derece olarak yükselmek

isteyip te yükselen kiiyi, âhirette Yüce Allah mutlaka, dünyada iken yükseldii

dereceden daha büyük ve daha uzun bir derece kadar alçaltr" buyurdu ve:

"Elbette âhiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür" 7

Q

âyetini okudu.

1 srâ Sur. 20
1 bn Cerîr (14/539).

3 srâ Sur. 20
4 srâ Sur. 21

s bn Cerîr (14/540).

6
srâ Sur. 21

7 srâ Sur. 21
6 Taberânî (6101) ve Ebû Nuaym (4/203, 204). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf'l-

Câmi', 5205).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Hennâd, Sifatu'l-

Cenne'de bn Ebi'd-Dünyâ ve uabu'l-mân'da Beyhakî’nin bildirdiine göre

bn Ömer: “Kii Allah katnda deerli biri olsa bile, dünyada iken sahip olduu

her güzellik, Allah katnda makamn bir derece indiriri’ dedi.
1

[ajijjt jJlÂu y>-T LJJl 4)1

"Allah ile birlikte baka bir ilâh edinme! Yoksa knanm ve

yalnz bana braklm olarak oturup kalrsn." {i*™ Sur. 22)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"IS32"
1
ifadesini açklarken: “Knanm bir ekilde, mânâsndadri' dedi. 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Knanm ve yalnz

bana braklm olarak oturup kalrsn"4 buyruunu açklarken: “Allah'n

intikamyla Allah’n azabnda oturup kalrsn, mânâsndadri’ dedi. 5

jS& JiL; UJ ÜL^-1 jiJüljLj IJ Sl| \jM Sf VU3^3
A -* y s * *

* uijsr Siji 14i jij U.4L- Slj J 14] J- Sû ui'sf ji uiJU-

uir U+ü-jl Jij stjJl Jf «ft U4J >ii.ij

öûr ijl>5 ol ^ 14 <0*1 föj * i;**

“Rabbin, kendisinden bakasna asla ibadet etmemenizi,

anaya babaya iyi davranmanz kesin olarak emretti. Eer
onlardan biri, ya da her ikisi senin yannda ihtiyarlk çama

ularsa, sakn onlara: «Öf» bile deme, onlar azarlama,

onlara tatl ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek

’ bn Ebî eybe (13/323), Hennâd (557), Fethu'l-Bâri’de (11/280) geçtii üzere bn
Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî (10676).

3 srâ Sur. 22
J bn Cerîr (14/536).

4 srâ Sur. 22
5 bn Cerîr (14/536, 541).
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tevazu kanadn indir ve de ki: «Rabbim! Tpk beni

küçükken koruyup yetitirdikleri gibi sen de onlara ac.

Rabbiniz, içinizde olan en iyi bilendir. Eer siz iyi kiiler

olursanz, unu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok

balayandr.» rr
(i.™ Sur. 2:1- 25)

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnTI-Münzir ve bnu'l-Enbârî’nin,

Mesâhifte Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: " yi dîj ^33

öÇ] il] I343” eklinde okudu ve: “(Vav) harfi (sad) harfi ile birletirilmitir.

Bundan dolay siz onu "üi) ^S" 1 eklinde okuyorsunuz" dedi.

bn Ebî Hâtim, Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan aynsn bildirir.

Ebû Ubeyd, bn Menî', bnu'l-Münzir ve ibn Merdûye'nin, Meymûn b.

Mihrân vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yüce Allah bu harfi:

"öiîj yj I3JÜ yi vilîj ^033" eklinde Peygamberinizin (uUiat* ateyfu «»fan) dilinde

indirmitir. (Vav) harflerinden biri (sad) harfi ile birletii için insanlar bunu:

"vdîj ^j”2
eklinde okuyor. Eer "Kadâ" eklinde nâzil olsayd kimse Allah'a

irk komazd.3

Taberânî'nin bildirdiine göre A'me der ki: "Abdullah b. Mes'ûd bu âyeti:

"ol$l yj i3j^ yi dlîj ^>33" eklinde okurdu.4

bn Cerîriin bildirdiine göre Habîb b. Ebî Sâbit der ki: bn Abbâs bana bir

mushaf verdi ve: "Bu, Ubey b. Ka'b'n kraatndadr” dedi. Onda bu âyeti:

"dîj ^33" eklinde gördüm.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "bn Mes’ûd’un

kraatnda bu: "oÇj yj I3JÛ: yi dîj ^33” eklindedir" dedi.5

’ srâ Sur. 23
2

srâ Sur. 23
) el-Metâlibu'l-Âliye'de (4031) geçtii üzere bn Merû'.
* Taberânî (8679). T leysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/155) der ki: "snad munkahdtr.

Yine isnâdmda zayf olan Yahya el-Hamânî bulunmaktadr."
5 Abdurrezzâk (1/376).
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Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk b.

Muzâhim bu âyeti: “dîj ^33” eklinde okuyup: “(Vav) harfini (sad) harfi ile

birletirdiler ve (kaf) oldu” dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in, Ali b. Ebî Talha vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: “dîj ^3”* ifadesini açklarken: “Rabbin emretti, mânâsndadr”

dedi.
2

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbin, kendisinden

bakasna asla badet etmemenizi... kesin olarak emretti..."3 buyruunu

açklarken: “Rabbin kendisinden bakasna asla ibadet edilmemesini

bildirmitir” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "lîlü-j b*"
4

buyruunu açklarken: “Burada (ana babaya) iyilik kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Eer onlardan biri, ya da her ikisi senin yannda ihtiyarlk

çana ularsa, sakn onlara: «Öf» bile deme..."5 buyruunu açklarken

öyle demitir: “Anne ve babann, sen küçükken senin tiksindirici büyük veya

küçük necasetlerini gördükleri zaman: «Öf!» demedikleri gibi sen de onlarn

tiksindirici büyük veya küçük necasetlerini gördüün zaman: «Öf!» deme.”
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyeti açklarken: “Onlara:

«öf!» veya buna benzer eyler bile deme” dedi.

Deylemî'nin Haan b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseiiem}:

"Ana babaya asi olmakta, Allah öfkelimesinden daha küçük bir ey bilseydi onu

da haram klard" buyurmutur.7

’ srâ Sur. 23
1 bn Cerîr (14/542).

J srâ Sur. 23
4 srâ Sur. 23
5 srâ Sur. 23
6 bn Ebî eybe (8/355) ve bn Cerîr (14/545).

7 Deylemî (5063).
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Saîd b. Mansûr, Ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Urve: "Onlara tatl ve güzel söz söyle"
1 buyruunu

açklarken: "Onlan istedikleri eyden alkoyma, mânâsndadr" dedi .

3

Abdurrezzâk'n Musannefte bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye: "Ana

babaya iyilik nedir?" diye sorulduunda: "Gücün nisbetinde onlara ihsanda

bulunmak ve Allah’a masiyet olmadkça, Allah’n emri dorultusunda onlara

itaat etmektir" karln verdi .

3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye: "Anne ve babaya en

kötü isyan nedir?" denildiinde: "Onlar (sevdikleri eylerden) mahrum

etmek, onlarla alâkay kesmek ve onlann yüzüne sert bir ekilde bakmaktr"

cevabn verdi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlara tatl ve güzel

söz söyle
"5 buyruunu açklarken: "Onlara: «Ey anneciim! Ey babacm!»

denilir ve isimleriyle çarlmazlar” dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Yannda yal biri

bulunan biri Resulullah'n (»Ueiiatu bW* «sdiem) yanna geldi. Hz. Peygamber faiMiahu

sieyti vufiMem):
"
Yanndaki kimdir

?"
diye sorunca bu kii: "Babamdr” karln

verdi. Bunun üzerine Resûlullah (utaiahu aleyhi vadem):
"
Babann önünde yürüme,

ondan önce oturma, onu ismiyle çarma ve ona kimseyi sövdürme" buyurdu .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zührî b. Muhammed: "Onlara tatl ve

güzel söz söyle
"7 buyruunu açklarken: "Eer anne ve baban seni

çarrlarsa, onlara: «Buyrunuz, emrinizdeyim» eklinde cevap ver" dedi.

1

srâ Sur. 23
1 bn Ebî eybe (8/356).

3 Abdurrezzâk (9288).

4 bn Ebî eybe (8/353).

5 srâ Sur. 23
6
Taberânî, M. el-Evsat (4159), Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (8/137) der ki: 'Taberânî

hadiste gevek olan hocas Ali b. Saîd b. Beîr'den rivayet etmitir. bn Dakîk el-d ise bu

kiinin güvenilir olduunu söylemitir. Muhammed b. Urve b. el-Bemed'i tanmyorum.

Dier ravileri ise Sahîh'in ravileridir."

7 srâ Sur. 23
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Ibn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlara tatl ve

güzel söz söyle
"1 buyruunu açklarken: “Onlara yumuak ve güzel sözler

söyle, mânâsndadr" dedi .

2

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Heddâc

et-Tucîbiy der ki: Saîd b. el-Müseyyeb'e: "Onlara tatl ve güzel söz söyle
"3

buyruu dnda Kur'ân’da zikredilen ana babaya iyiliin hepsini anladm da,

burada zikredilen güzel sözden kast nedir?" diye sordum. O: “Günahkâr bir

kölenin sert efendisine söyleyebilecii sözdür"karlm verdi .

4

Buhârî el-Edebu'l-Müfred'öe, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Urve: “Onlara merhamet ederek tevazu kanadn indir ve

de k: "Rabbim ..."5 buyruunu açklarken: “Onlara o kadar yumuak olun ki

sevdikleri eylerden kendilerini men etmeyin" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "Onlara merhamet

ederek tevazu kanadn indir ve de ki: "Rabbim ..."7 buyruunu açklarken:

“Kölenin kat ve sert efendisine kanat gerdii gibi anne ve babana kanat ger"

dedi.

ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ' b. Ebî

Rabâh: "Onlara merhamet ederek tevazu kanadn indir ve de ki:

"Rabbim ..."
8 buyruunu açklarken: “Onlarla konutuun zaman onlara kar

el kol hareketi yapma, anlamndadr" dedi .

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Urve: "Onlara merhamet ederek tevazu

kanadn indir ve de ki: "Rabbim ...*
10 buyruunu açklarken: “Eer seni

kzdrrlarsa onlara öfke ile bakma. Çünkü kiinin kzgnl kzd kiiye sert

bakmakla belli olur" dedi.

’ srâ 5ur. 23
5 bn Cerîr (14/549).

5 srâ Sur. 23
4 bn Cerîr (14/549).

5 isrâ Sur. 24
6 Buhârî (9) ve bn Cerîr (14/550). snad sahihtir (Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 7).

7 srâ Sur. 24
8 srâ Sur. 24
s bn Cerîr (14/548).
10
srâ Sur. 24



262 -§ srâ Sûresi E

bn Merdûye ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu eieyhi vesellem): "Babasna sert bakan kii ona «iyilik»

yapmam olur" buyurmutur.
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zuheyr b. Muhammed: “Onlara

merhamet ederek tevazu kanadn indir ve de ki: ‘'Rabbim ...'
2 buyruunu

açklarken: “Eer annen veya baban sana söver veya lanet ederlerse, onlara:

«Allah size merhamet etsin, Allah sizi balasn» karln ver" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti: “jjJl £Lp- L*J

eklinde (zel) harfini esre ile okumutur."3

bn Cerîr, Âsim el-Cahderî'den aynsn bildirir.
4

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de Ukayl'in azatls Ebû Murra'dan bildiriyor: Ebû

Hureyre'nin annesi bir evde kendisi baka bir evdeydi. O, annesinin kapsnda

durur ve: “Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey anneciim!”

derdi. Annesi: "Senin de üzerine olsun ey olum!” karln verirdi. Ebû

Hureyre: “Beni küçücükken beslediin için Allah sana merhamet etsin”

deyince de, annesi: “Büyüdükten sonra bana iyilikte bulunduun için Allah da

sana merhamet etsin” derdi.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: “De ki: “Rabbim! Tpk beni küçükken koruyup yetitirdikleri

gibi sen de onlara ac ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin “Allah bu

âyetten sonra: “Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile

olsalar, ortak koanlar için mafiret dilemek Peygamber’e ve müminlere

yaramaz"7
âyetini indirdi.”

8

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bnu'1-Münzirîin

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: “Eer onlardan biri, ya da her

’ Beyhakî (7891). Çok zayftr (Elbânî, Da'îfu’I-Câmi '
, 5036).

J srâ Sur. 24

3 bn Cerîr (14/552).

4 bn Cerîr (14/552).

3 Buhârî (12). snâd zayftr (Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 2).

4 srâ Sur. 24
7 Tevbe Sur. 113
8 bn Cerîr (14/554).
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ikisi senin yannda ihtiyarlk çana ularsa, sakn onlara: «öf» bile deme,

onlar azarlama, onlara tatl ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek

tevazu kanadn indir ve de ki: "Rabbim! Tpk beni küçükken koruyup

yetitirdikleri gibi sen de onlara ac ..."
1

âyetlerini açklarken öyle demitir:

"Bu âyetleri Berâe Sûresi’ndeki: "Cehennemlik olduklar anlaldktan

sonra, akraba bile olsalar, ortak koanlar için mafiret dilemek

Peygamber'e ve müminlere yaramaz" 2
âyeti neshetti .”3

ibnu’l-Münzir, Nehhâs ve Mesâhifte bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre

Katâde der ki: "Bu âyetten sadece bir cümle neshedildi. Kiinin anne ve

babas mürik olursa onlara mafiret dileyemez ve: "Ey Rabbim! Tpk beni

küçükken koruyup yetitirdikleri gibi sen de onlara ac" diyemez. Ancak

onlara merhamet ederek tevazu kanadn indirir ve iyi sözler söyleyebilir. Zira

Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar,

ortak koanlar için mafiret dilemek Peygamber'e ve müminlere

yaramaz"4 buyurmaktadr.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Rabbiniz,

içinizde olan en iyi bilendir. Eer siz iyi kiiler olursanz, unu bilin ki Allah

tövbeye yönelenleri çok balayandr"6 buyruunu açklarken: "Burada

çocuun babaya kar olan hatas kastedilmektedir. Eer siz iyi niyette sadk

kiiler iseniz, hatadan dolay tövbe edenler için Allah çok balayandr"

dedi .

7

ibn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin uabu'l-mân 'da bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr "...Allah tövbeye yönelenleri çok balayandr"8 buyruunu

1

Sli Sur. 23, 24

*TevbeSur. 113
3 bn Hibbân (23) ve bn Cerir (14/554). snad hasendir (Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred,

4 Tevbe Sur. 113
5 Nehhâs (sh. 546).
6 srâ Sur. 25
7 bn Cerîr (14/556).
8 srâ Sur. 25
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açklarken: "Burada (kötülüü brakp da) iyilie dönenler, kastedilmektedir"

dedi.’

Saîd b. Mansûr, Hennâd, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

Dahhâk: "Allah tövbeye yönelenleri çok balayandr"2 buyruunu

açklarken: "Burada günahlarndan dönüp de tövbeye gelenler ve kötülükleri

brakp iyilie gelenler kastedilmektedir" dedi.3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tövbeye

yönelenler ..."4 buyruunu açklarken: "Burada itaatkâr ve iyilik eden

kimseler kastedilmektedir" dedi.5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine

göre bn Abbâs: "o^öu"
6 buyruunu açklarken: "Burada tövbe edenler

kastedilmektedir" dedi.
7

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "6$n"

ifadesi tövbe eden, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Resûlullah’a (sdUlahu aleyhi vanlian): "Allah hangi

ameli çok sever" diye sorduumda: "Vaktinde klnan namaz sever
"

buyurdu. "Ondan sonra hangisini çok sever?" dediimde: "Anne babaya kars

iyi davranmay sever" buyurdu. "Ondan sonra hangisini çok sever?”

dediimde ise: "Sonra Allah yolunda chad etmeyi sever" buyurdu.®

' bn Ebi'd-Dünyâ, Tevbe (202) ve Beyhakî (7190).
1 srâ Sur. 25
5 Hennâd, Zühd (907) ve Beyhakî (7191).
4 srâ Sur. 25

* bn Cerîr (4/557).
6
srâ Sur. 25

7 Beyhakî (7194).
8 bn Ebî eybe (1/316), Ahmed 7/5, 245 (3790, 4186), Buhârî (527, 2782, 5970, 7534 ),

Müslim (85), Tirmizî (173) ve Nesâî (609).
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BuhârTnin el-Edebu'l-Müfred'de bildirdiine göre Abdullah b. Amr:

“Rabbin rzas, anne ve babann rzasndadr. Rabbin gazab da, anne ve

babann gazabndadr” dedi .

1

Ahmed, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Ebû Dâvud, Tinmizî, Hâkim ve

Beyhakî’nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Behz b. Hakîm, o babasndan,

o da dedesinden bildiriyor: “Yâ Resûlallah! Kime iyilik edeyim?” diye

sorduumda: "
Annene iyilik et" buyurdu. “Sonra kime iyilik edeyim?”

dediimde, yine:
“Annene iyilik et" buyurdu. “Sonra kime iyilik edeyim?”

dediimde, yine: "Annene iyilik et" buyurdu. Bir daha: “Sonra kime iyilik

edeyim?” dediimde ise: "Babana iyilik et. Sonra yaknlk derecesine göre en

yaknlara" karln verdi.’

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre bir kii kendisine gelip: “Bir kadn istedim ve bu kadn benimle

evlenmeyi kabul etmedi. Onu bir bakas talip olunca da onunla evlenmek

istedi. Ben de onu kskanarak öldürdüm. Benim tövbem olur mu?” diye

sordu. bn Abbâs: “Annen sa mdr?" diye sorunca, adam: “Hayr, deildir”

cevabn verdi. Bunun üzerine bn Abbâs: “Allah'a tövbe et ve gücünün

yettiince Allah'a yakla” dedi. Ben de bn Abbâs'a gidip: “Annesinin saolup

olmadn niye sordun?” dediimde: “Allah’a yaklamak için anneye iyilik

yapmaktan daha güzel bir amel bilmediim için” karln verdi .

3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Mâce ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den

bildiriyor: Bir kii Hz. Peygamber'e (nUiiahu aleyhi veseitem) gelip: “Bana ne

emredersin?” deyince, Resûlullah (sbIIbIUu aleyhi mellem): "Annene iyilik yapman"

buyurdu. Adam bir daha sorunca, yine: "Annene iyilik yapman

"

buyurdu.

Adam bir daha sorunca: "Annene iyilik yapman" buyurdu. Adam dördüncü

defa soruncada: "Babana iyilik etmeyi" buyurdu .

4

1 Buhârî (2). Mevkuf olarak hasen, merfû olarak sahihtir (Elbânî, Sahih Edebi’l-Müfred,

2 ).

1 Ahmed 33/230, 235 (20028, 20048), Buhârî (3), Ebû Dâvud (5139), Tirmirî (1897,

“hascn "), Hâkim (4/150, "sahih’') ve Beyhakî (7839).

3 Buhârî (4, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (7913).

4 bn Ebî eybe (8/353) Buhârî (5871), Müslim (2548), bn Mâce (2706) ve Beyhakî

(7837). Bu hadis el-Edebu'l-Müfred'de bu lafzladr. Ancak adam dördüncü defa sorunca:
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Buhârrnin el-Edebu'l-Müfred’de bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kimin

Müslüman anne ve babas olur da kii onlara iyilik yaparak sabahlarsa Allah

ona (Cennet kaplarndan) mutlaka iki kapy açar. Eer onlardan birini raz

ederse bir kap açlm olur. Eer ikisinden birini danltacak olursa, onu raz

edene kadar Allah kendisinden raz olmaz. Bir kii: “Anne babas ona

zulmetsede mi?" diye sorunca: "Anne babas ona zulmetse de" karln
verdi .

1

bn Ebî eybe, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi vBsellem): "Hiç kimse babasnn hakkn ödeyemez. Ancak

onu köle olarak görür ve satn alp azad ederse hakkn ödemi olur"

buyurmutur.*

Abdurrezzâk, Musannefte, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Hâkim ve

Beyhakî, Abdullah b. Amrîdan bildiriyor Bir kii anne babasn alar bir

ekilde brakp Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) hicret için biat etmeye

gelmiti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi raallm) ona: "Onlara geri dön ve alattn

gibi tekrar güldür" buyurdu .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre

Abdullah b. Amr der ki: Cihad etmek isteyen bir kii Hz. Peygamber'e (sallallahu

aleyhi vesellem) gelmiti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Annen baban sa

mdr?" diye sorunca, bu kii: "Evet sadr" dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (saileBahu aleyhi vesellem): "Git onlara iyilik ederek cihad et" buyurdu .

4

Buhârî el-Edebu'l-Müfred'de Müslim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Burnu yere sürtsün, burnu

yere sürtsün, burnu yere sürtsün" buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Kimin

"Annene iyilik etmeyi" buyurdu. Beinci defa sorunca da: "Babana iyilik etmeyi " buyurdu"

eklindedir.

’ Buhârî (7). Zayf hadistir (Buhârî, DaîfEdebi'l-Müfred'de, 1).

1 bn Ebî eybe (8/351), Buhârî (10), Müslim (1510), Tirmizî (1906), Nesâî, el-Kübra

(4896), bn Mâce (3659) ve Beyhakî (7846).

3 Abdurrezzâk (9285), Buhârî (13), Hâkim (4/152, "sahih") ve Beyhakî (7827). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 10).

4 Abdurrezzâk (9284), bn Ebî eybe (12/473), Buhârî (3004, 5972) ve Müslim (2549).
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burnu yere sürtsün?" diye sorunca: "Anne ve babasna veya bir tanesine

yallklarnda yetitii halde Cehenneme giren kiinin" buyurdu .

1

Buhârî el-Edebu'l-Müfred'âe, Hâkim ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa Muâz

b. Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh* veseiiem): "Anne babasna

iyilik edene ne mutlu! Allah onun ömrünü arttrsn" buyurmutur.

2

Abdurrezzâk Musannefte, Buhârî Edeb'de ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

Ebû Hureyre iki kii gördü ve birine: "Bu neyin olur?" diye sordu. Adam: "Bu

babamdr" karln verince, Ebû Hureyre: "Ona ismiyle hitab etme" -baka

bir lafzda: "Onu adyla çarma” eklindedir- "önünde yürüme, o oturmadan

sen oturma ve kimseyi ona sövdürtme" dedi .

3

Hâkim ve Beyhakî’nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah

(tdlallahu aleyhi ybibIM: "Allah'n rzas anne ve babann nzasndadr. Allah'n gazab

da yine anne ve babann gazabndadr" buyurdu .

4

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî,

Muâviye b. Câhime'den o da babasndan bildiriyor: Cihad hakknda istiare

etmek için Hz. Peygamber’e (uiiaiiahu aleyhi vesilem) gittim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu Beyhi

vesilem): "Annen var mdr?" diye sorunca: "Evet var" cevabn verdim. Bunun

üzerine: "Git ve onun yanndan ayrlma. Zira Cennet onun ayaklan

altndadr" buyurdu .
5

Abdurrezzâk'n, Muhammed b. Talha'dan bildirdiine göre bir kii Hz.

Peygamber'e Uaiiaiiahj aleyh meiiem) gelip: "Yâ Resûlallah! Ben savaa gitmek

istiyorum. Bu konuda size istiare etmeye geldim" dedi. Resûlullah (»liallahu aleyhi

vesilem): "Annen var mdr?" diye sorunca, adam: "Evet, vardr" karln
verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiyaim aleyh veseiiem): "Git ve onun yanndan

1 Buhârî (21), Müslim (2551) ve Beyhakî (7884).
1
Buhârî (22), Hâkim (4/154) ve Beyhakî (7854). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

Edebi'l-Müfred, 3).

J Abdurrezzâk (20/134), Buhârî (44) ve Beyhakî (7894). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîh Edebi'l-Müfred, 32).

4 Hâkim (4/152, "sahîh") ve Beyhakî (7829, 7830).

5 bn Sa'd (4/274), bn Ebî eybe (8/355, 12/474), Ahmed 24/299 (15538), Nesâî (3104),

bn Mâce (2781), Hâkim (2/104, 4/151, "sahîh”) ve Beyhakî (7832, 7833). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2241).
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ayrlma. Zira Cennet onun ayaklan altndadr" buyurdu. Adam ayn eyi ikinci

ve üçüncü defa sorunca Allah Resûlü ayn cevab verdi.’

bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes der ki: Bir kii

Resulullah'a (uM*j aleyh «raiian) gelip: “Cihada gitmek istiyorum, ama güç

yetiremiyorum" dedi. Resûlullah (oUda deyfc «nkm): "Anne ve babandan kimse

kald m?" diye sorunca, adam: “Annem vardr" dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (aaUaiiahu deyt» «arlan): "Onun hakknda Allah'tan kork. Eer öyle

yaparsan sen hac, umre yapm gibi mücahid de olursun. Eer annen seni

çarrsa onun hakknda Allah'tan kork ve ona iyilikte bulun" buyurdu .

1

Beyhakî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah {raiaiafo aleyh «edM:

“Anne ve babana iyilik olarak yanlarnda uzanman, onlar güldürmen ve seni

güldürmeleri, Allah yolunda klçla cihad etmenden daha üstündür"

buyurmutur.
3

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî'nin, Hidâ b. Ebî Selâme'den bildirdiine

göre Resûlullah (tdidUm deyfe «alem) üç defa: "Kiiye annesine iyilik etmeyi tavsiye

ederim" buyurdu. ki defa: "Kiiye babasna iyilik etmeyi tavsiye ederim"

buyurdu. Bir defa da: "Ona eziyet ediyor olsa bile köleye yanndaki efendisine

iyilik etmeyi tavsiye ederim" buyurdu .
4

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sdidbh aleyhi «selem): "Anne baba Cennetin orta kapsdr. Artk sen o

kapy ister muhafaza et ister (deerini bilmeyip) kaybet

"

buyurmutur.

5

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uiMdu dayh mdkm)

öyle buyurmutur: "Bana Cennette baz eyler gösterildi. Ben Cennetteyken

1

Abdurrezzâk (9290).

* Beyhakî (7835) ve Taberânî, el-Evsat (2915, 4466). Heysem, Mecmau'z-Zeoâid'de

(8/138) der ki: "bn Hibbân, Meymûn b. Nedh'i güvenilir bulmutur.
3 Beyhakî (7836). Beyhakî der ki: "Ravilerden Abdullah b. Abdilazz zayftr, ama

hadisinin ahitleri vardr.
4 bn Ebî eybe (8/352, 353) Hâkim (4/150) ve Beyhakî (7841). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'î/u’l-Câmi', 2120).

5 bn Ebî eybe (8/352) Hâkim (2/197, “sahih") ve Beyhakî (7848). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 7022).
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Kur'ân okuyan birinin sesini iittim ve: «Bu kimdir?» dedim. Bana: «Bu,

Harise b. Nu'mân'dr» denildi. te iyilik budur, ite iyilik budur.
’n

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî’nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

M laflatn aleyhi meltem) öyle buyurdu: "Uyuduumda bana Cennet gösterildi. Orada

Kur'ân okuyan birinin sesini iittim. «Bu kimdir?» dediimde: «Bu, Harise b.

Nu'mân'dr» dediler. te iyilik budur, ite iyilik budur, ite iyilik budur.

Harise insanlarn içinde annesine kar en iyi davranan kii idi."
2

Beyhakî, Ibn Ömer'den bildiriyor: ri yapl bir kii yanmzdan geçince:

"Keke bu adam gücünü Allah yolunda kullansa" dediler. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (saMUu aleyhi mailem): "Belki de yal olan anne babasna bakmak için

zorlukla çalmaktadr. Bu da Allah yolundadr. Belki de iki küçük çocuuna

bakmak için zorlukla çalmaktadr. Bu da Allah yolundadr. Belki de zorlukla

kimseye muhtaç olmasn diye kendi ihtiyaçlarm karlamak için çalmaktadr.

Bu da Allah yolundadr" buyurdu .

3

Beyhakînin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saMu aleyhi mailem): "Kim,

Allah'n ömrünü uzatmasn, rzkn çoaltmasn isterse anne ve babasn

iyilikte bulunup akrabalarn ziyaret etsin" buyurmutur.

4

Beyhakî'nin Ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (satiaiiahu aievhî vesellem): "yi

bir evlat anne ve babasna merhametle bakt zaman, Allah ona böylesi her

bak için kabul edilmi bir hac sevab yazar" buyurmutur. Ashâb: "Günde

yüz defa baksa bile ayn mdr?” diye sorunca: "Evet, Allah bundan daha

büyük ve daha yücedir" karln verdi .

5

Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (ssHaiiehu aleyhi malam):

"Eer baba evladna mutlu olacak bir ekilde bakarsa, bu bakta o evlada bir

köleyi azad etmi gibi sevap yazlr" buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Üç yüz

’ Beyhakî (7850). Elbânî, es-SilsiUtu's-Sahîha'da (913) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

1 Ahmed 42/100 (25/182), Hâkim (4/151, "sahih") ve Beyhakî (8751, lafz

kendisinindir). Müsned'in muhakkikleri:"Isnâd sahih, ravileri Buhârî ve Müslim'in

güvenilir ravileridir" demilerdir.
5 Beyhakî (7853).

4 Beyhakî (7855).

s Beyhakî (7856). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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altm defa baksa bile mi?" dediinde: "(Evet) Allah bundan daha büyüktür''

buyurdu .

1

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Anne ve babaya (sevgi ile)

bakmak ibadettir. Kabe’ye bakmak ibadettir. Mushafa bakmak ibadettir.

Kardeine Allah için sevgiyle bakmak ibadettir" dedi .

2

Beyhakî’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. «seiM:

"Kim annesini iki gözünün arasndan öperse, bu öpü (kyamet gününde)

kendisi için cehenneme kar bir perde olur

"

buyurmutur.

3

Hâkim ve Beyhakî, bn Ömer'den bildiriyor: Bir kii Hz. Peygamber’e(saiWahu

aleyhi yeseiiem) gelip: "Yâ Resûlallah! Ben çok büyük bir günah iledim. Benim

tövbem olur mu?" diye sordu. Resûlullah (»aiiafeto aleyh meltem):
"
Senin annen baban

var mdr?" buyurunca, adam: "Hayr, yoktur" dedi. "Teyzen var mdr?"
buyurunca, adam: "Evet, vardr" karln verdi. Bunun üzerine: "O zaman

ona kar iyiliklerde bulun" buyurdu .

4

Beyhakî'nin Ümmü Eymen'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (selieiiahu aleyhi

«seiienO ailesinden birine nasihat edip öyle buyurdu:
"
Sana ikence edilse de,

yaklsan da Allah'a irk koma. Rabbine ve anne babana itaat et. Anne ve baban

her eyi brakman emretseler bile brak. Bilerek namaz terk etme. Zira kim

namaz bilerek terk ederse Allah’n zimmetinden uzak olur. çkiden sakm,

çünkü içki her kötülüün anahtardr. Masiyetten sakn, çünkü o Allah'

öjkelendirir. Aleyhine de olsa idarecilerle tartma. nsanlar öldürülse bile sen

sebat et ve savatan kaçma. Malndan ailene harcamada bulun. Sopan

üzerlerinden indirme (terbiyelerini ver) ve Allah'tan korkmalarm sala."*

Ahmed, Buhâri Edeb'öe, Ebû Dâvud, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Ebû Useyd es-Sâidî der ki: Biz, Hz. Peygamberim (ndaiiahu aleyhi

veaellem) yannda iken bir kii: "Yâ Resûlallah! Annem ve babamn ölümünden

sonra onlara yapabileceim bir iyilik var mdr?" diye sordu. Resûlullah Csaiiaiahu

’ Beyhakî (7857). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
J Beyhakî (7860).

3 Beyhakî (7861, "zayf").

« Hâkim (4/155, "sahih”) ve Beyhakî (7864).

4 Beyhakî (7865) ve Ahmed muhtasar olarak 45/357 (27364). Muhakkik: "Munkaü

olmasndan dolay isnad zayftr" demitir.
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aleyhi veseilen): "Evet, dört ey vardr. Onlara dua ve istifar etmek, onlara vermi

olduun ahdi (vasiyetlerini) yerine getirmek, onlarn arkadalarna ikramda

bulunmak ve akrabalk ba ancak onlar vastasyla olan akrabalar ziyaret edip

onlara kar görevlerini yerine getirmektir" buyurdu.'

Buhârî Edeb'de, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Hibbân ve Beyhakî'nin,

ibn Ömer'den bildirdiine göre Resülullah (sallsllshu aleyhi vesellem): "yiliklerin en iyisi

kiinin babasnn vefat ettikten sonra baba dostlaryla ilikiyi kesmemesidir"

buyurmutur.

1

BuhâTnin Edeb 'de Abdullah b. Selâm'dan bildirir: Muhammed'i (uiBishu Beyhi

vesallam) hak olarak gönderene yemin olsun ki, Allah'n Kitâb’nda: "Baban

hayatta iken onu ziyaret eden dostlanyla alakay kesme. Yoksa böyle bir ey
yapmakla nurunu söndürürsün" buyrulmaktadr.*

Hâkim ve Beyhakî, Muhammed b. Talha b. Abdirrahman b. Ebî Bekr es-

Sddîk'ten o da babasndan bildiriyor: Ebû Bekr es-Sddîk, bedevilerden Ufeyr

isimli arkadana: "Ey Ufeyr! Resûlullah'tan (saiisiiahu sieyh vesellem), sevgi hakknda ne

iittin?" diye sorunca, bedevi u karl verdi: "Resûlullah'n MbIbIu ai B yhi vesellem)

bu konuda: «Sevgi miras olarak kalr. Dümanlk da ayn ekildedir»

buyurduunu iittim ."4

bn Ebî eybe, Nesâî ve Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine

göre Resülullah (saiiaiiahu aleyhi resBiier): "Anne babasna asi olan, zina çocuu, sürekli

içki içen ve verdiiyle baa kalkan kiiler Cennete girmeyecektir" buyurmutur.
5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Nesâî ve Beyhakî'nin, ibn Ömer'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesellem): "Anne ve babasna asi olan.

’ Ahmed 25/457 (16059), Buhârî (35), Ebû Dâvud (5142), bn Mâce (3664), Hâkim

(4/154, “sahih") ve bn Hibbân (7896). Zayf hadisitr (Elbânî, DmfSünen Ebî Dâvud, 1101).
1

Buhârî (41), Müslim (2552), Ebû Dâvud (5143), Tirmizî (1903), bn Hibbân (431) ve

Beyhakî (7897).

3 Buhârî (42). Zayf hadistir. (Daîf el-Edebi'l-Müfred, 7).

4 Hâkim (4/176) ve Beyhakî (7899). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'

,

6153,

6154).

5 bn Ebî eybe (8/8, 9, 354, 355), Nesâî, S. el-Kübra (4920) ve Beyhakî (7873).
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verdiiyle baa kakan, zina çocuu, sürekli içki içen, akrabalarla alakay kesen

ve namahrem kiiyle beraber olan kii cennete giremeyecektir" buyurmutur.'

Beyhakî'nin, Talk b. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah Uaiieiiahu aleyhi »eeiM:

"Eer ben anne babama veya birine yetimi olsaydm ve ben yats namaznda

daha Fatiha Sûresini okumuken ikisinden birinin: «Ey Muhammedi» diye

seslendiini iitseydim namaz brakr ve: «Efendim» derdim" buyurdu .

2

Beyhakî, Leys b. Sa’d vastasyla bildiriyor: Yezîd b. Haveb el-Fihrî

kanalyla babasndan bildirdiine göre Resûlullah (saiieiishu aleyhi vaadlan): "Eer Rahip

Cureyc, fakih ve âlim biri olsayd annesine icabet etmenin rabbine (nafile) ibadet

etmesinden daha üstün olduunu bilirdi

"

buyurmutur.
3

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mekhûl: “Eer sen namazda iken annen seni

çarrsa ona cevap ver. Ancak baban çarrsa namaz bitirene kadar cevap

verme” dedi .

4

bn Ebî eybe'nin Muhammed b. el-Münkediriden bildirdiine göre

Resûlullah (dUafo aleyhi veseHem): "Eer sen namazda iken annen seni çarrsa ona

cevap ver. Ancak baban çarrsa cevap verme" buyurdu .
5

Ahmed ve Beyhakî’nin Ubey b. Mâlik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiBBhu aleyhi veseHam): "Kim anne babasna veya birine yetiir de buna ramen

Cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklatrr ve helak eder"

buyurdu .

6

Ahmed ve Beyhakî'nin Sehl b. Muâz'dan, onun da babasndan bildirdiine

göre Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi veseHem): "öyle kullar vardr ki, kyamet gününde Allah

onlara rahmet bakyla bakmayacak, onlar slah edip temize çkarmayacaktr"

buyurdu. O: "Yâ Resûlallah! Bunlar kimledir?” diye sorduunda, Allah Resûlü:

"Anne babasn istemeyip terk ederek onlardan uzak olan, çocuundan uzak

1 Abdurrezzâk (13859), bn Ebî eybe (8/8, 356), Nesâî (5688) ve Beyhakî (7875). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 5241).
1 Beyhakî (7881, "zayf').

5 Beyhakî (7880, "zayf").
4 Beyhakî (7883).

s bn Ebî eybe (2/431).
6 Ahmed 31/373, 374, 33/439 (19027- 1902, 20378) ve Beyhakî (7885).
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olan ve kendisine iyiliklerde bulunan bir kavmin iyiliklerini inkâr edip onlardan

uzak duranlardr" buyurdu.'

Beyhakrnin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (ofeiiahu aleyhi meflem)

öyle buyurmutun "Kyamet gününde en iddetli azaba maruz kalacak olanlar

unlardr: Peygamber katili veya peygamber tarafndan öldürülen kii, anne

babasndan birinin katili olanlar, heykeltralar ve ilminden faydalanlmayan

âlim kiilerdir.
"J

Hâkim ("sahih”), Beyhakî, Taberânî ve Mesâviu'l-Ahlâk'ta Harâitî, Bekkâr

b. Abdilazîz b. Ebî Bekre’den, o babasndan, o da dedesi Ebû Bekre'den

bildirir Hz. Peygamber (uflaHahuaM' «ailemi öyle buyurmutur: "Yüce Allah bütün

günahlardan dilediinin cezasn kyamet gününe erteler. Ancak anne babaya

asi olan kiilerin cezasn dünya hayatnda iken ölmeden önce verir. Kim

gösteri için bir ey yaparsa Allah onun bu ii gösteri için yaptm aça
çkarr. Kim de nam için bir i yaparsa Allah onun bu ii nam için yaptn ifa

eder ve aça çkarr."5

Abdurrezzâk Musannefte ve Beyhakî, Tâvus’tan bildiriyor: "u dört kiiye

saygda bulunmak sünnettendir. Bunlar, âlim kii, yal kii, kral ve anne

babadr. Denilirdi ki kiinin babasn adyla çarmas kaba bir davrantr.”*

Abdurrezzâk ve Beyhakfnin bildirdiine göre Ka'b'a: "Allah'n kutsal

kitabnda anne babaya asi olmak hakknda ne bulmaktasnz?” diye

sorulduunda: "Anne veya babas tarafndan onun adna yemin edildiinde

onlann yeminini dorulamayan, istediklerinde onlara vermeyen ve kendisine

braktklar emanete hainlik eden kii, anne babaya asi olan kiidir” karln
verdi .

5

1 Ahmed 24/397, 398 (15636) ve Beyhakî (7887). Müsned'in muhakkikler: "snâd
zayftr" demilerdir.

1
Beyhakî (7888).

5 Hâkim (4/156,
"
sahih ancak Zehebî bi hükmü kabul etmemitir), Beyhakî (7889,

7890), Mecmau'z-Zevâid'de (8/151) geçtii üzere Taberânî ve Harâitî (246). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’, 4213).

4 Abdurrezzâk (20133) ve Beyhakî (7893, 7894).

5 Abdurrezzâk (20131) ve Beyhakî (7894).
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Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiyiahu aleyhi veseiiem):

"Üç dua vardr ki bunlar kabul edilir. Anne babann evladna olan duas,

mazlumun duas ve yolcunun duasdr" buyurmutur.

1

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin Muhammed b. Nu’mân'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veeiiem) öyle buyurmutur: “Kim her cuma günü anne

babasnn veya ikisinden birinin mezarn ziyaret ederse onun günah balanr
ve o, iyi evlat olarak yazlr."2

Beyhakî'nin Muhammed b. Sîrin'den bildirdiine göre Resûlullah (»Jiaiiahu aleyh,

vasellem): "Kiinin anne babas kendisi onlara asi iken olur de, ölümlerinden sonra

kendilerine dua ederse Allah onu iyilerden yazar

"

buyurmutur .

3

Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (»iailahu aleyhi vesellem): "Kiinin

anne babas veya ikisinden biri kendisi onlara asi iken ölür de bu kii sürekli

olarak onlara dua edip onlara istifar ederse Allah onu iyilerden yazar"

buyurmutur.

4

Beyhakî, Evzaî’den bildirir: “Bana bildirilene göre anne babas hayatta

iken onlara asi olan kii ölümlerinden sonra varsa onlarn borçlarn ödeyip

onlara istifar eder ve onlara kimsenin sövmesine sebep olmazsa iyi

kiilerden yazlr. Anne babasna kar iyi davranan kii de onlann

ölümlerinden sonra varsa borçlarn ödemez, onlara istifar etmez ve onlara

sövülmesine sebep olursa anne babasna kar asi olan kiilerden yazlr."5

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiieiiahu aleyhi vesellem): "Kim Allah'n emri dorultusunda anne babasn raz ederek

sabahlarsa ona Cennetten iki kap açlr. Eer birini raz ederse ona bir kap

açlr. Kim de Allah'n emirlerine itaat etmeyip anne babasna kar asi olarak

akamlarsa kendisine Cehennemden iki kap açlm bir ekilde sabahlar"

buyurdu. Bir kii: "Anne babas ona zulmetse bile mi?” diye sorunca,

’ Beyhakî (7895), Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha’da (1797) hadisin sahih o'duunu

söylemitir.
1 bn Ebi'd-Dünyâ Mekârimu'l-Ahlak (249) ve Beyhakî (7901). Mekârimu'l-Ahlak'n

muhakkikleri: "snad mu'daldr" demilerdir.

} Beyhakî (7901). Muhakkik: "Muhammed b. irin, Peygamberimiz (sallallahu ale>hi

vesellem) zamanna yetimemitir" demitir.
4 Beyhakî (7902).

* Beyhakî (7906).
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Resûlullah (oiiaHahu aleyh veseflem) üç defa: "Anne babas ona zulmetse bile" karln
verdi.’

Beyhakî'nin bildirdiine göre Münkedir b. Muhammed b. el-Münkedir der

ki: Babam annesini rahatlatmak için damda akamlyor, amcam da sabaha

kadar namaz klyordu. Babam amcama: "Geceyi senin gibi (namazla)

geçirmi olmam, beni (anneme hizmet ederek geçirdiim gece gibi) mutlu

etmez" dedi .

2

Ibn Sa'd, Ahmed Zühd'de ve Beyhakî’nin Abdullah b. el-Mübârek'ten

bildirdiine göre Muhammed b. el-Münkedir: "(Kardeim) Ömer namaz

klarak geceyi geçirdi. Ben de annemin ayana masaj yaparak sabahladm.

Buna ramen gecemin onun (kardeimin) gecesi gibi geçmesini istemem"

dedi .

5

bn Sa'd'n bildirdiine göre Muhammed b. el-Münkedir yanan yere

koyar ve annesine: "Ey anneciim! Kalk ayanla yüzüme bas" derdi .

4

AbdurTezzâk Musannefte ve Beyhakî, Tâvus'tan bildirir: Bir adamn dört

olu vard. Bu kii hastalandnda çocuklarndan biri: "Ona hastalnda siz

bakp mirasndan bir ey almamay m, yoksa kendisine benim bakp ta

mirasndan bir ey almamam m istersiniz?" dedi. Kardeleri: "Ona sen bak

ve mirasndan bir ey alma” dediler. Bu kii babas vefat edene kadar

bakmn yapt ve mirasndan bir ey almad. Sonra bu kiiye rüyasnda: “Falan

yerde filan kiiye git ve ondan yüz dinar al" denildi. Bu kii rüyasnda iken:

"Bu parada bereket var mdr?" diye sorunca: "Hayr, yoktur" karl verildi.

Sabahlad zaman bu rüyasn hanmna anlatt. Bunun üzerine hanm: "Onu

al, onun bereketi onunla giyecekler alman ve geçimini salamandr" dedi.

Ancak kocas bunu kabul etmedi. Akamlad zaman yine rüyasnda: "Falan

yerde filan kiiye git ve ondan on dinar al" denildi. Bu kii yine: "Bu parada

bereket var mdr?" diye sorunca: "Hayr, yoktur" karl verildi. Sabahlad

zaman bu rüyasn hanmna anlatt. Hanm yine önceki demi olduu eyleri

1 bn Ebî eybe (8/354) ve Beyhakî (7916). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi',

5427).
1 Beyhakî (7920).

5 bn Sa'd (sh. 191, 192), Ahmed (sh. 86) ve Beyhakî (7921).

4 bn Sa’d (sh. 191).
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söyledi. Adam yine böylesi bir paray almay kabul etmedi. Üçüncü gecede

rüyasnda: “Falan yerde filan kiiye git ve ondan bir dinar al” denildi. Bu kii:

“Bu parada bereket var mdr?" diye sorunca: “Evet, vardr" karl verildi.

Bunun üzerine oraya gidip bir dinar ald. Sonra çarya gitti ve yannda iki

balk bulunan bir kiiyle karlat. Ona: “Bu balklar kaça satyorsun?" diye

sorunca, adam: “Bir dinar" karln verdi. O da balklar bir dinara ald ve

evine gitti. Balklan (temizlemek için) yardnda her birinin karnnda daha

önce hiç kimsenin bir benzerini görmemi olduu iki tane inci buldu. Kral

adamlann bir inci almalar için göndermiti. Kraln istedii inci de ancak bu

kiinin yannda bulunuyordu. Bu inciyi yaklak krk katr yükü altna karlk

satt. Kral inciyi görünce: “Bu ey bir dieri olmadan güzel olur mu? Bundan

daha pahal da olsa bunun gibi bir tane daha bulup aln" dedi. Kraln adamlar

bu kiinin yanna gelip: “Sende bu incinin ayns var mdr? Sana dieri için

verdiimizin iki katn verelim" dediler. Adam: “Bunu yapacak msnz?" diye

sorunca: “Evet" dediler. Bunun üzerine ikinci inciyi onlara ilk satt incinin iki

kat kadar bir fiyata satt .

1

Abdurrezzâk Musannefte ve Beyhakî, Yahya b. Ebî Kesîriden bildirir: Ebû

Mûsa ve Ebû Âmir, Resulullah'n (saiiaiiahu aleyhi vtsalM yanna geldiklerinde

kendisine biat ederek Müslüman oldular. Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Sizden

filan filan diye çarlan kadn ne yapt?" diye sorunca: “Onu ailesinin yannda

braktk" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi umM: "O kadn balanmtr"
buyurdu. Onlar: “Yâ Resûlallah! Hangi sebeple balanmtr?" diye sorunca

da Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi vesellem):
"
Annesine kar yapm olduu iyiliklerle"

buyurdu ve öyle devam etti: «Onun yal kocam bir annesi vard. Onlara

bir haberci gelerek: «Bu gece düman size baskn yapmak istiyor» dedi. Bunun

üzerine güçlü kavimlerinin yanlarna gitmek için yola çktlar. Ancak bu

kadnn annesini tayacak bir binei olmadndan annesini srtnda tamaya

karar verdi ve onu srtnda tad. Yorulduu zaman onu indiriyor, karn karma

gelecek ekilde onu kucanda tayor ve yerin scaklndan dolay ayaklarn

annesinin ayaklan altnda tutuyordu. Kadn kurtulana kadar annesini bu

ekilde tamaya devam etti.»"
2

1 Abdurrezzâk (21027) ve Beyhakî (7923).
1 Abdurrezzâk (20124) ve Beyhakî (7924).
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Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: Biz Resûlullah (sbUIiHu aleyhi mailem) ile

beraber iken genç biri çkp geldi. Bunun üzerine: "Keke bu kii gençliini ve

gücünü Allah yolunda kullanan bir genç olsayd" dedik. Hz. Peygamber (uiiaJiahu

aleyhi vrahni) dediimizi iitti ve: "Sadece öldürülen kii mi Allah yolundadr

(sanyorsunuz)? Anne babasnn ihtiyaçlarn karlamak için çalan kii Allah

yolundadr. Çocuklarnn ihtiyaçlarm karlamak için çalan kii Allah

yolundadr. Kendi ihtiyaçlarn karlamak için çalan kii Allah yolundadr"

buyurdu .

1

Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Yâ Resûlallah! Kadnn

üzerinde en fazla kimin hakk vardr?" diye sorduumda: "Kocasnn hakk

vardr" buyurdu. "Erkein üzerinde en fazla kimin hakk vardr?" dediimde

ise: "Annesinin hakk vardr” buyurdu .

2

Hâkim'in Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (uUaiiahu aleyhi "Allah,

kendisinden bakas için kurban kesen kiiyi, kendisinden bakasn ilah edinen

kiiyi, anne babasna kar isyan içinde olan kiiyi, arazi ve tarla snr
iaretlerinin yerlerini deitiren (ve böylece haksz arazi gasb yapan) kiiyi

lanetlemitir

"

buyurdu .

3

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiuuu aleyhi veseHam)

öyle buyurmutun "Siz bakalarnn kadnlarna kar iffetli olunuz ki

kadnlarnz da iffetli olsunlar. Anne babanza iyi davrann ki çocuklarnz da

size iyi davransn. Kime müslüman kardei gelip te özür dilerse o özrü hakl

veya haksz kabul etsin, öyle yapmayan kii Havz’mda yanma

gelmeyecektir

Hâkim’in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saliallahu aleyhi veseiiem): "Anne

babanza iyilik edin
"
buyurmutur.

5

1 Beyhakî (8711) ve Taberânî, Af. el-Evsat (4214). Heysemî, Mectnau'z-Zevâid'de (8/144)

der ki: "snadnda Ebu Hâtim'in güvenilir gördüü, dier muhaddislerin ise zayf

addettii Rabâh b. Ömer bulunmaktadr."
1 Hâkim (4/150).

J Hâkim (4/153).

* Hâkim (4/154, "saly"). Z^yf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'

,

3715).
5 Hâkim (4/154).
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Ahmed ve Hâkim, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Bir kii Yemen'den

Resûlullah'in {sallallahu aleyhi vesellem) yanma hicret etti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

bu kiiye: "Sen irki terk edip geldin. Bu da cihaddr. Yemen'de kimsen var

mdr?" diye sordu. Adam: "Annem babam vardr" karln verdi.

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onlar sana hicret etmen için izin verdi mi?"

deyince: "Hayr, vermediler” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu

aleyhi vesellem): "Geri dön ve onlardan hicret etmek için izin iste. Eer sana izin

verirlerse cihad et. Vermezlerse onlara iyiliklerde bulun" buyurdu.’

Ahmed, Zühd'de Vehb b. Münebbih'ten bildirir: Musa (aieyhissalam), Yüce

Rabbine: "Ey Rabbim! Bana ne emredersin" diye sorunca, Yüce Allah : "Bana

hiçbir eyi irk komamay emrederim" buyurdu. Musa (aieyhisselam): "Sonra ne

emredersin?" diye sorunca: "Annene iyilik et" buyurdu. "Sonra ne

emredersin?" diye sorunca, Yüce Allah bir daha: "Annene iyilik et" buyurdu.

Üçüncü defada: "Sonra ne emredersin?" diye sorunca: "Annene iyilik et"

buyurdu. Vehb der ki: "Anne babaya iyilik etmek ömrü uzatr. Anneye iyilik

ise soyun asaletini gösterir" dedi .

2

Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre Amr b. Meymun der ki:

"Mûsa'faieyhissebn) bir kiiyi Ar'n yannda görünce konumundan dolay ona

gpta etti. Onun durumunu sorunca kendisine: "Onun iledii amelleri sana

söyleyelim mi? O hiç kimseyi Allah'n vermi olduu bir eyden dolay hased

etmez, (insanlar arasnda) laf tamaz ve anne babasna kar asi olmazd"

denildi. Mûsa (aieyhisseiam): "Ya Rab! Kim anne babasna asi olur ki?" deyince: "O,

bakasnn anne babasna söver ve bakalarnn anne babasna sövmesine

sebep olur" denildi .

3

Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre adamn biri Ebu d-

Derdâ'ya gelip: "Hanmm amcam kzdr ve onu sevmekteyim. Fakat annem

onu boamam istiyor” dedi. Ebu'd-Derdâ u cevab verdi: "Sana ne hanmn
boaman, ne de annene asi olman söylerim. Ancak sana Resûlullah'tan

CsalBlahu Beyhi vesellem) ittiim bir eyi aktaraym. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): «Anne,

1 Ahmed 18/248 (11721) ve Hâkim (2/103, 104, "sahîh"). Müsned 'in muhakkikle ri:

"snad zayftr" demilerdir.
1 Ahmed (sh. 66).

3 Ahmed (sh. 67).
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Cennet kaplarnn orta kapsdr» buyurmutur. Sen hanmn dilersen boa

dilersen boama ."1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "yiliin üçte ikisi

anneye, üçte biri babaya yaplr" demitir/

Ahmed ve bn Mâce'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (lallalBhu aleyhi »esEEm): "Anne babasna isyan içinde olan, sürekli içki içen

ayya ve kaderi inkar eden kii Cennete girmeyecektir" buyurmutur.
3

bn Ebî eybe’nin, Hasan(- 8asrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (««iaiiahu

aleyhi »asaBam): "Anne babaya kar iyi davranmak, cihadn yerini tutar"

buyurmutur.

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Muâz b. Cebel'e: "Babann olu

üzerindeki hakk nedir?" diye sorulunca: "Aileni ve maln yollarnda feda

etmi olsan bile onlarn hakkn ödemi saylmazsn" karln verdi .

5

bn Ebî eybe ve Hennâd'n bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Gölgeler

zevalden sonra meyledip gün bitmek üzereyken Allah’tan ihtiyaçlarnz

isteyiniz. Çünkü o zaman, tövbe edenlerin tövbe zamandr" dedi ve: "unu

bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok balayandr"6
âyetini okudu .

7

Hennâd’n bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "unu bilin ki Allah tövbeye

yönelenleri çok balayandr"9 buyruunu açklarken: "Çjijfyl" ifadesi, günah

ileyip sonra tövbe eden; sonra yine günah ileyip yine tövbe eden kii

mânâsndadtr” dedi .

9

’ Ahmed 36/49, 45/505 (21717, 27511), Tirmizî (1900, Sahîh’% bn Mâce (2089, 3663).

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen ct-Tirmizî, 11548).

2 bn Ebî eybe (8/352).

9 Ahmed 45/477 (27484) ve bn Mâce (33/76). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen bn Mâce, 2721).

4 bn Ebî eybe (8/354).

5 bn Ebî eybe (8/356).

6 srâ Sur. 25
7 bn Ebî eybe 14/18) ve Hennâd (908).
8 sra Sur. 25
9 Hennâd (2/457).
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Hennâd'n bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "unu bilin ki Allah tövbeye

yönelenleri çok balayandr"

1

buyruunu açklarken: "Tövbe eden kii,

yalnz kald zaman günahlann hatrlayp istifar eden kiidir” dedi .

1

% '

üi * I>.ir Vj li- s oij

2r*>
4 UU * \jjis üj Olklil OlSTj i^lsr

vjî ^ J* ilp & }^J ^
"Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklann ver,

fakat saçp savurma. Çünkü saçp savuranlar eytanlann
kardeleridir. eytan ise Rabbine kar çok nankörlük

etmitir. Eer Rabbinden umduun bir rahmeti istemek için

onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuak
bir söz söyle." (i.râ Sur. 20-28)

Târih'te Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklarn ver ..."3

buyruunu açklarken: "Yüce Allah kiiye hakk sahibine en doru bir ekilde

vermeyi emretmi ve yannda akrabasnn öylesi bir hakk varsa veya yoksa

ne yapacan öretmitir” dedi. "Eer Rabbinden umduun bir rahmeti

istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuak bir

söz söyle
"4 âyeti hakknda ise dedi ki: "Eer senden bir ey isterler de

verecek bir eyin olmazsa Allah'n sana verecei nzk beklersin. Böylesi bir

durumda: «nallah olursa veririm» dersin. nallah demek, verilmi bir söz

gibidir. Süfyan: "Hz. Peygamberin (ssiioiiahu aleyhi »eseiiem) inallah demesi borç

demektir" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Akrabaya,

yoksula ve yolda kalm yolcuya haklann ver, fakat saçp savurma"6
âyetini

1

srâ Sur. 25
J Hennâd (2/458).

3 srâ Sur. 26
3 srâ Sur. 28
5 Buhârî, muhtasar olarak (1/236).

6 srâ Sur. 26
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açklarken: “Burada akrabalk ban korumak, muhtaçlara yemek vermek ve

yolda kalm yolculara yardm etmek kastedilmektedir" dedi .
1

bn CenVin bildirdiine göre Ali b. el-Hüseyn am ahalisinden bir kiiye:

“Kuriân' okudun mu?" diye sorunca: “Evet, okudum" cevabn verdi. Ali b.

Hüseyn: “srail oullan hakknda: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm
yolcuya haklarn ver..."

J

âyetini okumadn m?” deyince de, aml adam:

“Allah'n haklannn verilmesini emrettii akrabalar sizler misiniz?" karln
verdi. Bunun üzerine Ali b. el-Hüseyn: “Evet, (onlar) bizleriz" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

Abdu'l-Muttalib oullanndan baz kiiler Hz. Peygamberden (saiiBUaku aleyh vesilem)

bir eyler istediklerinde istenilen ey yannda varsa verir, yoksa susar ve

onlara: "Evet" veya: “Hayr" demezdi. Burada akrabaklardan kast Abdu'l-

Muttalib oullardr.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklarn ver..."4 buyruunu

açklarken: “Burada eer varsa akrabalara haklann ödemek

kastedilmektedir. Ancak istenen ey yannda yoksa onlara yumuak ve hayrl

eyler söyle, mânâsndadr" dedi.

Buhârî el-Edebü'l-Müfred'de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklarn ver..."3

buyruunu açklarken öyle dedi: “Yüce Allah en fazla vacip olan hakk

verilmesini emredip eer yannda varsa en güzel amelin ne olduunu

öreterek: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklarn ver, fakat

saçp savurma
"6 buyurmutur. stenilen eyin yannda bulunmamas

durumunda da kiinin ne diyeceini öretip: "Eer Rabbinden umduun bir

rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara

yumuak bir söz söyle
"7 buyurmutur. Burada kiinin sanki istenilen eyin

’ bn Cerîr (14/563).
1 srâ Sur. 26
3 bn Cerîr (14/563).

4 srâ Sur. 26
5 srâ Sur. 26
6 srâ Sur. 26
7 srâ Sur. 28
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yannda varm gibi iyi söz söylemesi kastedilmektedir. Umulur ki, Allah o eyi

bu kiinin yannda bulundurur. "Eli sk olma, büsbütün eli açk da olma.

Sonra knanr ve çaresiz kalrsn"1

âyeti hakknda ise: “Eli sk biri olup

vermemezlik etme. Yine eli açk olup yannda bulunan her eyi verme. Ondan

sonra senden istemeye gelen kii yannda bir ey bulamaynca seni knar.

Bütün maln vermenden dolay mal tükenmi olarak kalrsn” dedi .

2

Buhârî'nin Edeb’de bildirdiine göre Kuleyb b. Menfe'a der ki: Dedem: “Yâ

Resûlallah! Kime iyilik edeyim?" diye sorunca, Resûlullah (uiiaBahu aM» meltem):

"Annene, babana, kz kardeine, erkek kardeine, azatl kölen ve yanndakilere

iyilik et. Bu, vacip olan bir haktr ve akrabalk balarn gözetmektir" buyurdu .

3

Ahmed, Buhârî Edeb’de, Ibn Mâce, Hâkim, Taberânî ve Beyhakî'nin

uabu'l-mân 'da Mikdam b. Ma’dikerib’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu riryt waitert): "Yüce Allah size annenizi vasiyet etmektedir. Sonra yine

annenizi vasiyet etmektedir. Sonra babanz, sonra da yaknlk derecesine göre

akrabalarnz vasiyet etmektedir" buyurmutur.
4

Buhârî'nin Edeb’de bn Ömer'den bildirir “Sevabn Allah'dan ümid ederek

kendi nefsine ve ailesine intakta bulunan kiiye Yüce Allah mutlaka sevabn

verir. Önce sorumluluun altnda olanlara harcamada bulun. Eer artarsa

yaknlk derecesine göre akrabalanna, yine artarsa önüne gelene ver.”5

Buhârî Edeb’de ve Beyhakrnin uabu’l-mân'da Ibn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (nMUtu ateyt maflem) öyle buyurmutur. "Neseblerinizi koruyunuz

ki akrabalarnza ulaasnz. Akrabalar arasndaki mesafe uzakta olsa yaknlk

ba olduktan sonra aradaki bu uzaklk, uzaklk saylmaz. Akrabalar arasndaki

mesafe yaknda olsa yaknlk ba olmadktan sonra aradaki bu yaknlk,

yaknlklk saylmaz. Her akrabalk ba kyamet gününde sahibinin önünde

1

srâ Sur. 29
1 Buhârî (51). Zayf hadistir. (Elbânî, Dal/ Edebi’l-Müfred, 11).

3 Buhârî (51). Zayf hadistir. (Elbânî, Da'îf Edebi'l-Müfred, 10).

4 Ahmed 28/424 (17187), Buhârî (60), bn Mâce (3661), Hâkim (4/151), Taberânî

20/270, 271 (637- 640) ve Beyhakî (7845). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn

Mâce, 2954).

5 Buhârî (62). snâd zayftr. (Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 54).
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gidecek ve akrabalk ban kesmemise kesmediine dair, kesmise kestiine dair

ahitlik edecektir.
"1

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da, bn Abbâs'tan bildirdiine göre bir bedevi:

"Yâ Resûlallah! Ben zengin birisiyim. Benim annem, babam, kz kardeim,

erkek kardeim, amcam, daym ve teyzem var. Bunlardan hangisi öncelik

sahibidir?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (alfellahu «Jeyb «seiM: “Annen,

baban, kz kardein, erkek kardein ve yaknlk derecesine göre dier

akrabalarn" buyurdu .

2

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Rimse et-Teymî

(Teymi er-Rebâb) der ki: Hz. Peygamberim Maiiahu afeytu vtsefcm) yanna gitmitim.

Resulullah (oiUUu aferin meifem): "«Veren el üstün olan eldir. Verirken annene,

babana, kz kardeine, erkek kardeine ve yaknlk derecesine göre dier

akrabalarna ver» diye hutbe veriyordu".

Taberânî, Hâkim, Elkâb'da îrâzî ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah MalUu alyh »Kellem): "Baz kavimler vardr ki. Yüce Allah onlarn

yurtlarn mamur eder onlara bol rzklar verir. Onlar yarattndan beri

kendilerine öjke ile bakmaz" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Neden dolay bazlarn

öyle yapar" denildiinde, Resûlullah (salbllahu aleyhi veseiiem): “Akrabalk balarn

gözettikleri için
" karln verdi .

3

Beyhakî, bn Adiy, Mekârimu'l-Ahlak’ta bn Lâl ve bn Asâkiriin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiabhj aleyh »eseiiem): "Bir ailenin fertleri

aralarndaki ba canl tuttuklar sürece rzklara mazhar olurlar ve Rahman

olan Allah'n himayesinde kalrlar" buyurmutur.

4

Beyhakî, bn Cerîr ve Mekârimu'l-Ahlak’ta Harâitî, Ebû Seleme b.

Abdinrahman vastasyla babasndan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sMu

Bferh »Kefem) öyle buyurmutur "Sevab en çabuk verilen iyilik, akrabalk

1

Buhârî (73) vc Beyhakî (7944, lafz kendisinindir). snad sahihtir (Elbânî, Sahih

Edebi’l-Müfred, 54)."

1
Buhârî (7842, 7843).

3 Taberânî (12556), Hâkim (4/161) ve Beyhakî (7967). Elbânî, es-Silsiletu’d-Daîfe'de

(2425) hadisin zayf olduunu söylemitir.
4 Beyhakî (8/796), bn Adiy (1/294, 4/1631) ve bn Asâkir (7168, 54/166, 56/212). Çok

zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi', 1827).
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balarn gözetmektir. Kimi aileler vardr ki, kötü yolda olmalarna ramen

akrabalk balarn gözettikleri için mallan ve saylan çoalmaktadr. Cezas en

çabuk verilen günah ta zina etmektir. Yalan yere yemin etmek mal götürür,

akrabalk balann kopanr ve o meskene fakirlik getirir.'
n

bn Ebî eybe’nin, Sa'lebe b. Zehdem’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiaiBhj Beyhi «seiiem) hutbesinde:
"
Veren el, üstün olan eldir. steyenin

eli düük eldir. Vermeye bakmakla yükümlü olduun annenden, babandan, kz

kardeinden ve erkek kardeinden bala. Sonra akrabalk derecesine göre

vermeye devam et" buyurdu.
1

Bezzâr, Ebû Ya'la, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirir "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya haklarn ver, fakat

saçp savurma"3 âyeti indii zaman Resûlullah (uUiahu aleyh vuafctn), Hz. Fâtma’ya

Fedek arazisini verdi/

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm
yolcuya haklarn ver, fakat saçp savurma"3 âyeti indii zaman Resûlullah

(salialiahu aleyhi vudBm), Hz. Fâtma'ya Fedek arazisini verdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah (saiyahu aleyhi

vesellem) kime nasl verileceini emretmi ve vermeye kimden balanlacan

bildirmitir. Yüce Allah: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalm yolcuya

haklarn ver
"6

âyetini indirerek vermeye akrabalardan sonra muhtaçlardan

sonra da yolda kalmlardan balanmasn emretti. "Fakat saçp savurma"7

buyruu malnn hepsini vererek malsz mülksüz kalma, mânâsndadr. "Eli

sk olma, büsbütün eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn
"8

âyeti ise yannda bulunan eyi men ederek vermemezlik etme ve sadece

’ Beyhakî (7971). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha’da (978) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.
2 bn Ebî cybe (3/212).

3 srâ Sur. 26
* Bezzâr Kefu’l-Estâr (2223) ve Ebû Ya'la (1075, 1409). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâ d 'de

(10/331) der ki: "snadnda zayf ve metruk olan Atiyye el-Avfî bulunmaktadr."
5 srâ Sur. 26
6 srâ Sur. 26
7 srâ Sur. 26
8 srâ Sur. 29
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Allah'n beyan etmi olduu ekilde ver, mânâsndadr. Eer istenilen eyi

vermeyeceksen onlara güzel eyler söyle. Umulur ki, istenilen ey ileride

sende bulunur.

Ahmed ve Hâkim’in Enes'ten bildirdiine göre bir kii: "Yâ Resûlallah! Ben

mal çok olan, ailesi geni ve çocuk sahibi ehirli bir kiiyim. Bana nasl infak

edeceimi ve nasl yapacam bildirir misin?" deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Farz olan zekât ver. Çünkü o seni temizleyicidir. Akrabalarnn,

dilencinin, komunun ve muhtaç kiilerin hakkn gözet
"
buyurdu. Bu kii: "Yâ

Resûlallah! Bana biraz azalt" deyince, Hz. Peygamber (ssiiaiUu aleyhi ««Hem):

"Akrabalarna, muhtaçlara ve yolda kalmlara haklarn ver. Fakat saçp

savurma" karln verdi. Bunun üzerine adam: "Yâ Resûlallah! Bu yeter"

dedi.’

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Buhâri Edeb'de, bn Cerîr, Ibnu'l*

Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin uab'da bildirdiine

göre bn Mes'ûd: "...Fakat saçp savurma" 2 buyruunu açklarken: "Saçp

savurmak, mal verilmesi gereken yerden baka bir yere vermektir" dedi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Biz Muhammed'in (sbIIbIIbIhj aleyhi

«s*Um) ashâb saçp savurmann mal verilmesi gereken yerden baka bir yere

vermek olduunu söylerdik" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, Buhâri Edeb'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin

uab'da bildirdiine göre bn Abbâs: "Saçp savuranlar eytanlarn

kardeleridir..." buyruunu açklarken: "Burada mallan verilmesi gereken

yerden baka bir yere verenler kastedilmektedir" dedi .

5

’ Ahmed 19/386 (12394) ve Hâkim (2/360, 361, "sahih"). Müsned" in muhakkikleri der

ki: "Ravileri Müslim ve Buhârî'nin güvenilir ravileridir. Fakat Saîd b. Ebî Hilâi'm,

Enes'ten rivayet hakknda mürsel denmitir."
2 srâ Sur. 26

* bn Ebî eybe (9/95), Buhâri (444), bn Cerîr (14/566), Taberânî (9006-9009), Hâkim

(2/361, "sahih") ve Beyhakî (6546). snad sahihtir (Elbânî, Sahih Edebi’l-Müfred, 346).
4 bn Cerîr (14/567).

5 Buhâri (445), bn Cerîr (14/567) ve Beyhakî (6547). snad hasendr (Elbânî, Sahih

Edebi’l-Müfred, 346).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Fakat saçp savurma"'

buyruunu açklarken: “Bütün maln verme, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: "nsann yannda

bulunmayandan giyinmesi, yemesi ve içmesi israftandr. Yetenden fazlas da

saçp savurmadr" dedi.

Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “sraf

ederek saçp savurmadan kendin ve ailen için infak ettiin (harcadn) ve

tasaddukta bulunduun enindir. Gösteri ve öhret için infak ettiin

eytann paydr" dedi/

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Atâ’ el-Horasânî der

ki: Muzeyne kabilesinden baz kiiler Resûlullah’tan (saiiaiianu aleyhi meiiem) binek

istemek için gelmiti. Hz. Peygamber UaMihu aleyh mailem) onlara: "Sizi bindirecek

bir ey bulamyorum" 3 buyurdu. Onlar da: "Üzüntüden gözleri ya döke

döke ..."4 geri döndüler. Onlar Hz. Peygamber'in («iBishu aleyh mtiiem) kendilerine

öfkelendii için binek vermediini sandlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eer

Rabbinden umduun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek

olursan, o zaman onlara yumuak bir söz söyle
"5

âyetini indirdi. Burada da

rahmetle ganimet kastedilmektedir.

bn CenVin, Atâ’ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Rabbinden umduun bir rahmet ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada

nzk kastedilmektedir" dedi .
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Rabbinden

umduun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o

1

srâ Sur. 26
1 Beyhakî (6548).

3 Tevbe Sur. 92
4 Tevbe Sur. 92
5 srâ Sur. 28
6 srâ Sur. 28

7 bn Cerîr (14/570).
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zaman onlara yumuak bir söz söyle"' âyetini açklarken: "Burada Allah'dan

gelecek nzk beklemek kastedilmektedir" dedi .

2

bn Cerir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Eer Rabbinden umduun bir

rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara

yumuak bir söz söyle
"3

âyetini açklarken: "Burada verecek bir ey
bulamayp Rabbinden gelecek nzk beklemek kastedilmektedir. Bu âyet Hz.

Peygamberden «ahu aleyhi «selem) dilenen muhtaç kiiler hakknda nazil

olmutur" dedi.*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlara

yumuak bir söz söyle
"5 buyruunu açklarken: "Onlara: «nallah istediiniz

mevcut olacak ve size vereceim. nallah (ganimetler) kazanacaz ve size

istediinizi vereceim» diye yumuak ve güzel sözler söyle, mânâsndadr"

dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Onlara yumuak bir söz söyle
"7

buyruunu açklarken: "Onlara: «Tamam. steiniz bu gün yanmzda yoktur.

Eer bize bir ey gelirse paynz ayracaz» gibi yumuak sözler söyle,

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlara yumuak

bir söz söyle
" 8 buyruunu açklarken: "Onlara: «Allah size de, bize de versin.

Allah bizi sizinle bereketli kld» gibi güzel sözler söyle, mânâsndadr" dedi .
9

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara

yumuak bir söz söyle
"10 buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlara: «nallah

(olur da veririm)» dersin. Süfyan: "Hz. Peygamberin (ibIIbIIrIu aleyhi veseiM inallah

demesi borç demektir" dedi.

' srâ Sur. 28
1 bn Cerîr (14/570, 571).

3 srâ Sur. 28
4 bn Cerîr (14/571).

5 srâ Sur. 28
6 bn Cerîr (14/571).

7 srâ Sur. 28
8 srâ Sur. 28
9 bn Cerîr (14/572).
,0
sTâ Sur. 28
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"Eli sk olma, büsbütün eli açk da olma. Sonra knanr ve

çaresiz kalrsn." (is™ Sur. 20 )

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Seyyar Ebu'l-Hakem

der ki: Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vanilam) Irak'tan kuma getirilmiti. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyh. vesEiiem) cömertliinden dolay bu kuma insanlar

arasnda taksim etti. Bu srada bedevilerden bir kavim geldi ve: "Hz.

Peygamber'e Ualiaiiahu aleyhi vesellem) gidip ondan bir eyler isteyelim” dediler. Onlar

datmn bitmi olduunu görünce Yüce Allah: "Eli sk olma, büsbütün eli

açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn
" 1

âyetini indirdi. Burada da eli

sk olmadan kast cimriliktir. Eli açk olma ifadesi ise insanlann seni

knamamas için elindeki her eyi vermek, mânâsndadr.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Minhâl b. Amr der ki: "Kadnn biri

olunu Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vesellem) göndererek: "Ona: "Bana giyecek

elbise veri' de” dedi. (Kadnn olu gidip Hz. Peygamber'den (aaHalahu aleyhi veseM

elbise istediinde) ResûlullahiuMahu aleyhi veseiem): "Yanmda sana verecek bir elbise

yoktur" buyurdu. (Durum böyle olunca) kadn oluna: "Bir daha Resûlullah’a

Maiiahu aleyhi vesellem) giderek: «Bana kendi gömleini ver» de” dedi. O da

Resûlullah'n Maiiahu aleyhi vesellem) üzerindeki gömleini isteyince, Hz. Peygamber

(saHahahu aleyhi vesaHem) gömlei çkanp kendisine verdi. Bunun üzerine: "Eli sk olma,

büsbütün eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn
'1

âyeti nâzil

oldu.

bn Merduye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Çocuun biri Hz.

Peygamber'e (aUlahu aleyhi vesellem) gelip: "Annem senden filan filan eyi istiyor”

dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
stediin ey bu gün yanmzda yoktur"

buyurunca çocuk: "Annem üzerindeki gömlei bana vermeni istiyori’dedi.

Resûlullah (sakiiahu aleyh, vneiiem) gömleini çkararak ona verdi ve çplak olduu için

1

Isrâ Sur. 29
1 srâ Sur. 29
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de evden dar çkamad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eli sk olma, büsbütün

eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn"' âyetini indirdi.

bn Merdûye’nin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaHatu

aleyhi vetilem) eliyle vurarak Hz. Âie'ye: "Elimdeki her eyi infak et" buyurdu. Hz.

Âie: "O zaman elimizde bir ey kalmaz" cevabn verince, Resûlullah (taiiaiiahu

aleyhi vasellem) bunu üç defa tekrarlad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eli sk olma,

büsbütün eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn"
2
âyetini indirdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eli sk olma..."3

buyruunu açklarken: "Burada cimrilik kastedilmektedir" dedi.
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eli sk olma,

büsbütün eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn"5
âyetini

açklarken: "Nafaka verirken eli sk biri veya saçp savurarak eli büsbütün

açk biri olma. Yoksa kii geçmi malndan dolay: «Malmn tümü gitti»

diyerek kendi nefsini knar" dedi.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Eli sk olma, büsbütün

eli açk da olma. Sonra knanr ve çaresiz kalrsn" 7
âyetini açklarken: "Yüce

Allah kiiye israf ve cimrilii yasaklamtr” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra knanr ve çaresiz

kalrsn"
8 buyruunu açklarken: “insanlarn yannda çaresiz ve knanm bir

ekilde kalrsn, mânâsndadr” dedi.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: I3”9

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Burada kiinin utanmas

kastedilmektedir" dedi. Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet bilirler. airin:

1 srâ Sur. 29
J srâ Sur. 29

» srâ Sur. 29
4 bn Cerîr (14/575).

5 srâ Sur. 29
6 bn Cerîr (14/574, 575).

7 srâ Sur. 29
8
srâ Sur. 29

9 srâ Sur. 29
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Araplardan soylu ve cömert biri öldüü zaman

Atlarnn bile mabçup olduunu görürsün o an
"
dediini iitmez misin?'”

Beyhakî'nin uab’da Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem}: "Maiette tutumlu olmak, bir ksm ticaretlerden daha

hayrldr" buyurmutur.

1

bn Adiy ve Beyhakî'nin Abdullah b. Amr’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi »eKellem): "nsann maietini düzeltmesi fakih olduunun

iaretidir. Sana yetecek kadar dünyay istemen dünya sevgisi deildir"

buyurmutur .

3

bn Adiy ve Beyhakî'nin Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Resûlullah

(sdiaiiahu aleyhi vesellem): "Maietinde tutumlu olman, fakih olduunun iaretidir"

buyurmutur .

4

Beyhakî’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiihu aleyhi malan):

"Harcamada tutumlu olmak, maietin yansdr" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ahmed ve Beyhakî'nin bn Mes'ud'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saflafehu bM' mdfan): "tktisad eden (tutumlu) kii, fakir dümez"

buyurmutur.

6

bn Adiy ve Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu

aleyhi vesilem): "Tasarruflu olan kii, aslafakir dümez" buyurmutur .

7

Beyhakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. ebîb der ki: “iffetle (kimseye

avuç açmamak ile) beraber olan olumlu tedbir, israfla beraber olan

zenginlikten daha hayrldr” derlerdi .

1

1

Nâfi' Mesâil'de (248).

1 Beyhakî (6556. 6562). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi', 3160).

} bn Adiy, Kâmil (3/1197) ve Beyhakî (6563).
4 bn Adiy (2/472) ve Beyhakî (6565).

5 Beyhakî (6568). Mevdu hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi', 2286).
6 bn Ebî eybe (9/96), Ahmed 7/302 (4269) ve Beyhakî (6569). Müsmd 'in

muhakkikleri: "Isnâd zayftr" demilerdir.
7 bn Adiy (3/885) ve Beyhakî (6570, 6571). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe’de (1763) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
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Beyhakî'nin bildirdiine göre Mutarrif: "Her eyin en güzeli orta halli

olandr" demitir.
2

Deylemî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (soUaiiahu aleyhi «seiimn): “Tedbir

maietin, sevgi akim, üzüntü ise ihtiyarln yansdr. Çocuklann azl ise iki

kolaylktan birisidir

"

buyurmutur.3

Ahmed'in Zühd'de Yûnus b. Ubeyd'den bildirir: "Denilir ki, insanlara kar

sevgi ile dolmak akln, güzel soru sormak ilmin yarsdr. Geçimde tutumlu

olmak ise senin yerine rzkn yansn tedarik eder."

oLu jlS jJkijj »LiJ (.

i

ü[

"üphesiz Rabbin, dilediine nzk bol bol verir ve

dilediine ksar. Çünkü O, gerçekten kullarndan
haberdardr ve onlar görmektedir." (i. r& Sur. 30)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: "Sonra Yüce Allah bize

ne yapacan haber verip: "üphesiz Rabbin, dilediine rzk bol bol verir

ve dilediine ksar ..."4 buyurdu. Sonra onlara nzkndan bolca vermi olsa da

bu vermeyle nzkndan hiçbir ey eksiltmeyeceklerini bildirmitir. Yüce Allah

bunu insanlann menfaati için böyle yapmaktadr. "Allah, kullarna (tümüne

birden) rzk bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi. Fakat

O, rzk diledii ölçüde indirir. üphesiz O, kullarndan hakkyla

haberdardr ve onlar hakkyla görendir" âyetini açklarken: "Bedeviler

kendilerine bolca nzk verildii zaman öfkeyle birbirlerini öldürürler ve

aralarna fesat düerdi. Kuraklk olduu zamanda ise öyle bir ey
yapmazlard" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz Rabbin,

dilediine rzk bol bol verir ve dilediine ksar. .."s buyruunu açklarken:

’ Beyhakî (6586).
5 Beyhakî (6601).

3 Deylemî (2240). Elbânî, es-Slsiletu d Daîfe'de (4459) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

4 srâ Sur. 30
3 srâ Sur. 30
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"Yüce Allah kuluna bakar ve zenginlik onun için hayrl bir ey ise onu zengin

eder. Eer onun için fakirlik daha hayrlysa onu fakir eder" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

"Allah, baz kiilere nzk tuzak olarak verirken baz kiilkere de hayr olarak

veriri' dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Kuriân'daki her “jjj" ifadesi

azaltr, mânâsndadri’ dedi.
1

üi»- oür ö (Jryj ^ iii. îij£ Sj

"Yoksulluk korkusuyla çocuklannz öldürmeyin. Onlar da,

sizi de biz nzklandmnz. Onlan öldürmek gerçekten büyük
bir günahtr." (isrâ Sur. 31)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Katâde: "Yoksulluk

korkusuyla çocuklannz öldürmeyin..."
2 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Fakirlikten korkarak çocuklarnz öldürmeyin. Cahiliye zamannda

fakirlikten korkarak kz çocuklarn öldürürlerdi. Allah onlara bu âyetle öüt

vermi ve kendileriyle beraber çocuklannn da nzknn kendisine ait

olduunu haber vererek: o$ fpâ 6!
'ö™”3 buyurmutur.

Aynca onlan öldürmenin büyük bir günah olduunu da bildirmitir.
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

4Î- "5 buyruunu açklarken: "Burada ihtiyaç ve fakirlik korkusu

kastedilmektedir" dedi.
6

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:
"

buyruunu açkla" deyince: "Burada ihtiyaç ve fakirlik korkusu

1 bn Ebî Hâtim (9/3080).

1 srâ Sur. 31

3 srâ Sur. 31
4 bn Cerir (9/658, 14/578) ve bn Ebî Hâtim 5/1415 (8060).

5 srâ Sur. 31
6 bn Cerir (9/658, 14/578) ve bn Ebî Hâtim 5/1414 (8059).
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kastedilmektedir" dedi. Nâfi': “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet bilirler. airin:

“Ben fakirlere kar kerem sahibi biriyim

Misafirlerime kzarm et hazrlayan kiiyim
"
dediini iitmez misin?"

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “\ibr”
2
ifadesini

açklarken: "Günahtr mânâsndadr" dedi.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: "1^ lki."

lafzyla okumutur.

Ahmed ve Ebû Ya’la'nn Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiyiahu Bicytu

vmiiem): "Kimin üç kz veya üç kz kardei olur da Allah'tan korkarak onlara

hakkyla bakarsa benimle beraber Cennette öyledir” buyurdu ve dört

parmayla iaret etti.
4

Ahmed ve bn Menî*nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (uMUu aleyhi

metan): "Kimin üç kz kardei olur da onlarn yiyeceklerini karlaytp onlara

merhamet edip himayesinde tutarsa Cennet ona vacip olur" buyurdu. "Yâ

Resûlallah! ki kz da olsa durum ayn mdr?" denilince: "Evet, ayndr"

buyurdu.5

Ahmed ve Tirmizrnin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah

(tsMiehu aleyhi metan): "Kimin üç kz veya üç kz kardei veya iki kz veya iki kz

kardei olur da Allah'tan korkarak onlara hakkyla bakarsa mutlaka Cennete

girer" buyurmutur.6

1

srâ Sur. 31
1 srâ Sur. 31

3 bn Cerîr (14/581).

A Ahmed 20/48 (12593) ve Ebû Ya'la (3448). Müsned'n muhakkikleri: 'Tarikiyle ve

ahitleriyle sahih hadistir. Bu hadisin isnad ise hasendir" demilerdir.
5 Ahmed 22/150 (14247). Muhakkik: "Sahih hadistir. Ali b. Zeyd'in zayf olmasndan

dolay isnad zayftr. Ancak dier ravileri güvenilir kiilerdir" dedi.

6 Ahmed 17/476 (11384) ve Tirmizî (1912). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen el-

Tirmizî, 324).
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Ahmed, Taberânî ve Hâkim, Surâka b. Mâlik'ten bildirir. Resûlullah {saiiaiiahu

aleyhi vetellem) bana: "Ey Surâka! Sana en üstün sadakay söyleyeyim mi?"

buyurunca, ben: “Söyle yâ Resûlallah!" dedim. Bunun üzerine Resûlullah

(saiialiahu aleyhi vesellem): “Geri dönüp yanna gelen ve senden baka onu geçindirecek

kimsesi olmayan kzna bakmandr" buyurdu.
1

jÜT S/j

"Zinaya yaklamayn, çünkü o, son derece çirkin bir itir

ve çok kötü bîr yoldur." (u r& sur. 32)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Zinaya yaklamayn ..."
2

buyruunu açklarken: “Bu âyet nâzil olduu zaman daha hadler (eri

cezalar) yoktu. Bu âyetten sonra Nur Sûresi'nde hadler belli oldu" dedi.

Ebu Ya’la ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b bu âyeti: “ ^
îj^ic (ji5 dil jiâ _>ij ,jjt y m..,. (U»3 H1L03 a * <*!< 4j^ jjj I (=Zinaya

yaklamayn. Çünkü o, son derece çirkin bir itir ve çok kötü bir yoldur. Ancak

tövbe edenler için Allah balayc ve merhametlidir) eklinde okudu. Bu

ekilde okuduu Ömer'e zikredilince yanma gidip konuyu kendisine sordu.

Ubey b. Ka'b: “Sen Nakî’de 3 alverile urarken bu sözü bizzat

Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi vesellem) azndan iittim" dedi.

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir "Zinaya yaklamayn. Çünkü o, son

derece çirkin bir itir ..."4 buyruu konusunda, Hasan'n bildirdiine göre

Resûlullah (saiialiahu aleyhi vasaiBm): "Kul zina ettii zaman mümin olarak zina etmez.

Soygun yapt zaman mümin olarak soygun yapmaz. Hrszlk ettii zaman

mümin olarak hrszlk etmez. çki içtii zaman mümin olarak içki içmez.

Hainlik ettii zaman mümin olarak hainlik etmez

"

buyurdu. “Yâ Resûlallah!

Vallahi, biz kiinin bunlan mümin olarak yaptn düünüyorduk" denilince,

Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi vesellem):
"Kii bunlardan bir eyi yapt zaman iman

kalbinden çkarlr. Eer tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder" buyurdu.

’ Ahmed 29/125 (17586), Taberânî (7/152, 153 (6591, 6592) ve Hâkim (4/176, ’sahîh").

1 srâ Sur. 32
3 Nakî': Medine ve Mekke arasnda bir yerdir.

4 srâ Sur. 32
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bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (wil««8h Berh »esellen): "Zani zina ettii zaman mümin olarak zina etmez.

Hrsz hrszlk ettii zaman mümin olarak hrszlk etmez. çki içtii zaman

mümin olarak içki içmez. Hiçbir erefli kii müminlerin gözü önünde bir eyi

mümin olarak soyup talan etmez" buyurdu.’

Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân’öa Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (»iBiiahu aleyhi maileni): "Kii zina ettii zaman iman

kendisinden çkar ve üzerinde gölge gibi durur. O ii bitirdii zaman iman

tekrar kendisine döner" buyurmutur.
2

bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "man

masiyetlerden uzak bir eydir ki, zina eden kiiyi terk eder. Bu yüzden kendi

nefsini knayp ta bu iten geri dönen kiiye de tekrar geri döner" dedi.

3

Beyhakî ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu alayh mailem): "man, Allah’n diledii kiiye giydirdii bir gömlektir. Kul

zina ettii zaman iman gömlei üzerinden çkarlr. Tövbe ettii zaman da

tekrar kendisine giydirilir" buyurdu/

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Sâlih, Ebû Hureyre'ye, Resûlullah'n

(niBiahu abyt» veseliem): "Zani kii mümin olarak zina etmez” buyruunu sorup: "O

anda iman kiinin neresinde olur?" deyince, Ebû Hureyre elini bannn
üzerine götürerek: "urasnda olur. Tövbe edince de iman kendisine geri

döner” karln verdi.5

bn Sa’d, bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs yabanc

olan kölelerine klime, Sumey’, Kureyb gibi Arapça isimler koyar ve: "Evlenin,

çünkü kul zina ettii zaman imann nuru ondan alnr. Daha sonra Allah

imann nurunu ona geri döndürür veya döndürmez" derdi.
6

1 bn Ebî eybe (4/405), Buhâri (2475) ve Müslim (57).

2 Ebû Dâvud (4690), Hâkim (1/22) ve Beyhakî (5364). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen Etn Dâvud, 3924).

3 bn Ebî eybe (11/27) ve Beyhakî (5365).

4 Beyhakî (5366). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1583) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

5 Beyhakî (5367).
6 bn Sa'd (5/287), bn Ebî eybe (4/404, 11/23) ve Beyhakî (5368).
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Beyhakî'nin Ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (**08hjbM'wmIIm)l "Ey

Kurey gençleri! Cinsel organlarnz zinadan koruyun. Allah kimin organn

korursa o kii mutlaka Cennete girer" buyurmutur. 1

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiBhu aleyhi vauiBm): "Bir toplumda zina ve faiz açktan yaplr olduu zaman o

toplum Allah'n Kitâb'ndaki cezay hak etmi olur" buyurmutur. Hâkim’in

lafz: "Allah'n azabn hak etmi olur" eklindedir.
1

Buhârî Tânh'te, Kudâî, bn Adiy ve Beyhakî’nin bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiBBhuBeyhvesEBm): "Zina, fakirlik getirir" buyurmutur.*

Hâkim'in Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah MaiUu aleyhi mekm): "Bir

toplum ahdi bozduu zaman mutlaka aralarnda scoa balar. Yine bir

toplumda fuhu zuhur ettii zaman Allah o topluma mutlaka ölümü musallat

eder. Zekât men eden topluma da Allah mutlaka yamuru keser"

buyurmutur.4

Ahmed ve bn Ebi'd-Dünyâ'nn, Heysem b. Mâlik et-Tâyî'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uUidu alay*. vattan): "Allah katnda irkten sonra gelen en

büyük günah, kiinin helali olmayan bir rahme nutfesini brakmasdr"

buyurdu.5

Ahmed'in, Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah («aHallahu aleyhi «seiieml:

“Bir toplumdafuhu zuhur ettii zaman o toplum mutlaka kuraklk yaar. Yine

bir toplumda rüvet zuhur ettii zaman o toplum mutlaka bir korkuya maruz

kalr" buyurmutur.6

’ Beyhak (5369).
1 Taberânî (460), Hâkim (2/37) ve Beyhakî (5416). Elbânî, âyetv'l-Merâm'da (344)

hadisin hasen olduunu söylemitir.

5 el-Kudâî (66), bn Adiy (6/2425) ve Beyhakî (5417, 5418). Elbânî, es-Silsiletu's-

Sahîha’da (1763) hadisin batl olduunu söylemitir.
4 Hâkim (2/126, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahiha 'da (107) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

5 bn Kesîr Tefsirde (5/70, 6/135) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ. Elbânî, es-Silsiletu’d-

Dalfe'de (1580) hadisin zayf olduunu söylemitir.
6 Ahmed 29/356 (17822). Ancak zina yerine faiz lafzru kullanlmtr. Muhakkik:

"snâd çok zayftr" demitir.
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Hakîm et-Tîrmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl’de bildirdiine göre bn Abbâs: “Kul

zina ettii zaman mutlaka imann nuru kendisinden alnr. Sonra (Allah)

dilerse onu kendisine döndürür, dilemezse döndürmez" dedi .

1

Hakîm et-Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi melM öyle buyurmutur: "Zani zina ettii zaman mümin olarak zina

etmez. Hrstz hrszlk ettii zaman mümin olarak hrszlk etmez. Kii içki içtii

zaman mümin olarak içki içmez ve mümin olarak hiç kimseyi öldürmez. Kii

öyle bir ey yaparsa gömlei üzerinden çkarlr gibi imann nuru kendisinden

çkarlr. Eer tövbe ederse Allah tövbesini kabul buyurur.
1,2

Ahmed, Müslim, Nesâî ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saJiaibhu aleyhi veseilem) öyle buyurur: "Üç

kii vardr ki, Yüce Allah onlar kyamet gününde konuturmayacak, temize

çkarmayacak ve onlara rahmet bakyla bakmayacaktr. Onlar için iddetli bir

azap vardr. Bunlar zina eden ihtiyar, yalanc idareci ve kibirlifakirdir."5

bn Ebîeybe'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saUdiahu aiayht msUem):

"Zani zina ettii zaman mümin olarak zina etmez. Hrsz hrszlk ettii zaman

mümin olarak hrszlk etmez. çki içtii zaman mümin olarak içki içmez"

buyurmutur.
4

bn Ebîeybe'nin, Usâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaflehu aleyhi meltem):

"Benden sonra ümmetimde erkeklere, kadnlardan daha büyük bir fitne

brakmadm" buyurmutur.
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Daha önceki küfür

edenlerin küfrü mutlaka kadnlar sebebiyledir. Bundan sonra kalanlann küfrü

de yine kadnlar sebebiyle olacaktr" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebân b. Osman: “Zina edenler kyamet

gününde cinsel organlannn kötü kokusuyla belli olur" dedi .

1

1 Hakîm et-Tirmizî (1/274).

1 Hakîm et-Tirmizî (1/269, 274).

3 Ahmed 16/168 (10/227), Müslim (107), Nesâî, S. el-Kübra (7138) ve Beyhakî (476,

477).

4 bn Ebî eybe (11/14, 22).

5 bn Ebî eybe (4/405), Buhârî (5096) ve Müslim (2740).

‘bn Ebî eybe (4/405).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Salih: “Bana nakledildiine göre

Cennet ahalisinin günahkarlannn çou kadnlardr" demitir .

2

LÜc>- lîi UjÜü <yj 3/J
)I^ ü^\ jî S/j

<315’ ili lN 1 ^ SU ÜÜaL 4$3j3

• %

"Hakl bîr sebep olmadkça, Allah'n, öldürülmesini haram
kld cana kymayn. Kim haksz yere öldürülürse, biz

onun velisine yetki vermiizdir. Ancak o da (ksas yoluyla)

öldürmede meru ölçüleri amasn. Çünkü kendisine yardm
edilmitir." (isrâ sur. 33)

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "Hakl bir sebep

olmadkça, Allah'n, öldürülmesini haram kld cana kymayn. Kim haksz

yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermiizdir. Ancak o da (ksas

yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn. Çünkü kendisine yardm

edilmitir
"3

âyetini açklarken öyle dedi: Bu, Mekke'de olan bir eydi ve Hz.

Peygamber (sbIIbIIsKu uieyhi vesdlem) orada bulunmaktayd. Bu da Kur'ân'da öldürme

hakknda inen ilk âyettir. Mekke halknn mürikleri Hz. Peygamber'in (lofellahu

aleyhi vesellem) ashabn pusuya düürüp öldürüyordu. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Müriklerden sizi öldürenlerin öldürmesi, babalann veya kardelerini veya

airetlerinden birini öldürmenize sebep olmasn. Mürik te olsalar

katilinizden bakasn öldürmeyin. Bu, Berâe (Tevbe) Suresi inmeden ve

müriklerle savamann emredilmesinden önceydi. "Ancak o da (ksas

yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn ..."4 buyruu da bunu

göstermektedir ve katilinizden baka birini öldürmeyin, denilmektedir. Bu

günde Müslümanlar için ayn ekildedir. Onlara katillerinden bakasnn

öldürmeleri helal deildir."5

Beyhakî Sünni'de Zeyd b. Eslem’den bildiriyor Cahiliye döneminde kii

kavimden birini öldürdüü zaman öldürülen kiinin yerine erefli birini

1 bn Ebî cybe (4/404).

1 bn Ebî eybe (4/404).

3 srâ Sur. 33
4 srâ Sur. 33
5 bn Cerîr (14/586).
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öldürmedikçe raz olmazlard. Katil erefli biri deilse onu öldürmezler ve

yerine bakasn öldürürlerdi. Bu konuda Yüce Allah'n: "Hakl bir sebep

olmadkça, Allah'n, öldürülmesini haram kld cana kymayn. Kim haksz

yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermiizdir. Ancak o da (ksas

yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn*

1

buyruuyla öutlenmilerdir/

bn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim'in el-Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kim haksz yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermiizdir ..."

3

buyruunu açklarken: "Bu Allah'n indirmi olduu bir delildir. Maktülün

velisi ister ksas uygular isterse diyet alr. Bu onun hakkdr" dedi/

bn Ebî Hâtim’in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ancak o da (ksas yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn ..."5

buyruunu açklarken: "Öldürmekte ileri gitmesin (öldürdükten sonra

uzuvlann kesmesin) mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ancak o da (ksas yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn ..."
6

buyruunu açklarken: "Maktülün velisi ancak katili öldürebilir" dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

Sünen 'de bildirdiine göre Talk b. Habîb: "...Ancak o da (ksas yoluyla)

öldürmede meru ölçüleri amasn ..."

7

buyruunu açklarken: "Katilden
g

bakasn öldürmesin ve uzuvlarn kesmesin, mânâsndadr” dedi.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ancak o da (ksas yoluyla) öldürmede

1 srâ Sur. 33
J Beyhakî (8/25).

5 srâ Sur. 33
4 bn Cerîr (14/583).

5 srâ Sur. 33
6 srâ Sur. 33
7 srâ Sur. 33
8 bn Ebî eybe (9/423), bn Cerîr (14/585, 586) ve Beyhakî (8/25).
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meru ölçüleri amasn ..."
1 buyruunu açklarken: “Bir kiiye kar iki kiiyi

öldürmesin, mânâsndadr" dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ancak o da (ksas yoluyla)

öldürmede meru ölçüleri amasn ..."3 buyruunu açklarken: “Katilden

bakasn öldürmesin, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Ancak o da

(ksas yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn ..."4 buyruunu

açklarken: “Demirle öldüren demirle, sopayla öldüren sopayla ve tala

öldüren tala öldürülür. Katilden bakas da öldürülmez" dedi .

5

bn Ebîeybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve ibn Mâce'nin, eddâd

b. Evs'ten bildirdiine göre Resûlullah (sdMbhu aleyhi mailem):
"
Yüce Allah her eyi

güzelce (ölçülü) yapmay emretmitir. Öldürdüünüz zaman (bile) öldürmeyi

güzelce yapn. Kestiiniz zaman da kesmeyi hakkyla yapn" buyurdu .

6

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Öldürmede en merhametli olan iman ehlidir"

dedi .

7

bn Ebî eybe ve Ebû Dâvud'un bildirdiine göre Semure b. Cündüb ve

mrân b. Husayn: “Resûlullah Uallaüahu aleyhi maileni) müsley i (yani öldürdükten sonra

maktulün organlarn kesmeyi) yasaklamtr” dediler.

8

bn Ebî eybe'nin, Ya'la b. Murra'dan bildirdiine göre Resûlullah Maiahu

aleyhi vBMiem): "Yüce Allah: «Kullanma müsle yapmayn» buyurmutur" dedi .

1

1

srâ Sur. 33
J Abdurrezzâk(l/377) ve bn Ebî eybe (9/423, 424) ve bn Cerîr (14/586).

3 srâ Sur. 33
4 srâ Sur. 33
5 bn Cerîr (14/587).

6 bn Ebî eybe (9/421), Müslim (1955), Ebû Dâvud (2815), Tilmizi (1409), Nesâî

(4423- 4426) ve bn Mâce (3170).

7 bn Ebî eybe (9/421, 422), Ebû Dâvud (2666) ve bn Mâce (7981). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Da'tfSünen Ebî Dâvud, 570).

* bn Ebî eybe (9/423) ve Ebû Dâvud (2667). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 2322).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ancak o

da (ksas yoluyla) öldürmede meru ölçüleri amasn. Çünkü kendisine

yardm edilmitir"

1

buyruunu açklarken: “idareci kii mazluma hakkn

zalimden alncaya kadar yardm eder. darecinin yardm olmadan kendi

hakkn alan kii, Allah’n hükmüne raz olmayan asi ve savurgan bir kiidir"

dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Çünkü kendisine yardm edilmitir
"3 buyruunu açklarken: “Öldürülen

kii tarafna yardm edilmitir, mânâsndadr" dedi.4

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kisâî: “Ubey b. Ka'b'n

kraati: 4)j ö) j Sis" eklindedir" dedi.

Taberânî ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bu adam yani

Osman hakkndaki olaylar cerayan ettiinde Hz. Ali'ye: “Bir kenara çekil. Eer

bir delie girecek olsan bile çkanlncaya kadar takip edileceksin" dedim.

Ancak Ali bana kar geldi. Allah'a yemin ederim ki, Muâviye mutlaka size vali

olacaktr. Zira Yüce Allah: “Kim haksz yere öldürülürse, biz onun velisine

yetki vermiizdir. Ancak o da (ksas yoluyla) öldürmede meru ölçüleri

amasn. Çünkü kendisine yardm edilmitir
"5 buyurmaktadr.

6

1 bn Ebî eybe (9/423) ve Ahmed 29/98, 99, 109 (17557, 17568). Muhakkik: "snad
zayftr" demitir.

2 srâ Sur. 33
3 srâ Sur. 33
4 bn Cerîr (14/589).

i srâ Sur. 33
6 Taberânî (10613) ve bn Asâkir (39/477, 59/125).
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4*^ iyjtj ilil ^5> ^^ N| pdl JU U>S Vj

Yjjj-* jis' j^ji
«>i

"Rütüne eriinceye Kadar, yetimin malna ancak en güzel

ekilde yaklan, verdiiniz sözü de yerine getirin, çünkü
söz (veren sözünden) sorumludur." (i.™ Sur. :u)

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Rütüne eriinceye kadar, yetimin

malna ancak en güzel ekilde yaklan ..."

1

buyruunu açklarken öyle

demitir: "Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar sizin

kardelerinizde...'” âyeti nazil olana kadar Müslümanlar mallarn,

yemeklerini ve merkeplerini, yetimlerin mallarna, yemeklerine ve

merkeplerine kartrmazlard.”3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Verdiiniz sözü de yerine

getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur"4 buyruunu açklarken:

"Bu âyet indii gün kii verdii sözden soruluyor ve sonra Cennete giriyordu.

Bu sebeple Yüce Allah: "üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerim az

bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay yoktur"5

buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Verdiiniz sözü de

yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur
"6 buyruunu

açklarken: “Allah ahdini bozanlara niçin bozduklann soracaktr" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Verdiiniz sözü de yerine

getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur" 7 buyruunu açklarken:

“Allah kendisine ahdedip te ahidlerini bozan kiilere niçin ahidlerini

bozduklann soracaktr" dedi.

1 srâ Sur. 34
1 Bakara Sur. 220

3 bn Ccrîr (14/590)

4 Bakara Sur. 220
5 Âli mrân Sur. 77
6
Bakara Sur. 220

7 Bakara Sur. 220
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân der ki: "Üç ey vardr

ki bunlar iyilere de, facirlere de ödenir. yiye kar da, facir kiiye kar da

verilen söz yerine getirilir" dedi ve: "Verdiiniz sözü de yerine getirin.

Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur"
1

buyruunu okudu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b'ul-Ahbâr der ki: "Biatim bozan

kiinin biati, kendisi ve Cennet arasnda bir perdedir (ancak kii biatim

bozarak bu perdeyi kaldrr). Bu ümmet biatlann bozmakla helak olacaktr"

dedi.

Uj 3^ Ui u-MJIj Jjj pik lil jiSCl Ijijîj

“Ölçtüünüzde ölçmeyi tam yapn, doru terazi ile tartn.

Bu daha hayrl, sonuç bakmndan daha güzeldir/'

(srâ Sur. 35)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ölçtüünüzde ölçmeyi

tam yapn, doru terazi ile tartn. Bu daha hayrl, sonuç bakmndan daha

güzeldir"* âyetini açklarken: "Burada yaplan ölçü ve tartdan kast

bakasna yaplan ölçü ve tartdr. Rumca'da mizan (ölçü) kstas'tr. Verilecek

eyi tartarak ve ölçerek vermek, eksik vermekten daha hayrldr. Bu sonuç

olarak daha iyidir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Bu daha hayrl, sonuç bakmndan daha güzeldir
"3

buyruunu açklarken öyle dedi: Bu sevap ve ceza olarak daha hayrl

olandr. Bize nakledildiine göre bn Abbâs: "Ey dostlar! Siz insanlarn

kendisiyle helak olduu iki eyden sorumlu tutuldunuz. Bunlardan biri ölçü,

biri de tartdr" dedi. Yine bize zikredildiine göre Hz. Peygamber (tallallahu aleyhi

«Kilemi: "Kiinin haram ilemeye gücü yettii halde içindeki Allah korkusundan

’ Bakara Sur. 220

’ srâ Sur. 35
3 srâ Sur. 35
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dolay ilemezse, Yüce Allah mutlaka âhiretten önce dünyada iken süratle o terk

etmi olduu eyden daha hayrlsn verir

"

buyurmutur.'

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “Kstas, Rumca'da adalet anlamndadr"

dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Doru

terazi ile tartn ..."3 buyruunu açklarken: “Adaletle tartn, mânâsndadr"

dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Doru terazi ile tartn ..."5

buyruunu açklarken: “Burada kantar kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Doru terazi ile tartn ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada kantar

kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Doru terazi ile

tartn ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada demir tart kastedilmektedir"

dedi .

9

5lS Jifjji jfr Îljülj fi* a, J jA U Slj

S.î
AZ '

"Hakknda kesin bilgi sahibi olmadn eyin peine düme.
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunlann hepsi ondan

sorumludur." (i.™ Sup. 36)

’ bn Cerir (14/593).
1
el-Talîk'te (5/362, 383) geçtii üzere Firyâbî, bn Ebî eybe (10/471, 472), bn Cerir

(14/592) ve bn Ebî Hatim (9/2812).

* srâ Sur. 35
4 bn Ebî Hatim (9/2812).

5 srâ Sur. 35
6 srâ Sur. 35
7 bn Ebî Hatim (9/2812).
8
srâ Sur. 35

9 bn Ebî Hatim (9/2812).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Peine

düme..."

1

ifadesini açklarken: “Bilgi sahibi olmadn eyin hakknda bir ey
söyleme, mânâsndadr” dedi .

1

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hakknda kesin bilgi sahibi

olmadn eyin peine düme..." 3 buyruunu açklarken: “Bilgin olmayan

bir konuda hiç kimseye suçlamada bulunma, mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ibnu’l-

Hanefiyye: "Hakknda kesin bilgi sahibi olmadn eyin peine düme..."5

buyruunu açklarken: “Burada yalanc ahitlik kastedilmektedir” dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Hakknda kesin bilgi sahibi

olmadn eyin peine düme..."7 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bu âyet iftira hakkndadr. Bu âyet nâzil olduu gün iftira suçuna karlk bir

ceza yoktu. Daha önce kiinin bu suçtan dolay olan cezas kyamet gününe

braklrd. Sonra iftira âyeti nâzil oldu ve cezasnn seksen krbaç olduunu

bildirildi.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Çünkü kulak, göz ve kalp,

bunlarn hepsi ondan sorumludur"
8 buyruunu açklarken: “Kiinin kulaklan

ve gözleri kendisine ahitlik edecektir” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Hakknda kesin

bilgi sahibi olmadn eyin peine düme..."9 buyruunu açklarken:

“itmediin halde «iittim», görmediin halde «gördüm» deme. Zira Yüce

Allah bütün bunlardan seni hesaba çekecektir” dedi .

10

1 srâ Sur. 36
1 bn Cerîr (14/593) ve et-Talîk'te (4/242) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 srâ Sur. 36
4 bn Cerîr (14/594).

5 srâ Sur. 36
5 bn Cerîr (14/594).

7 srâ Sur. 36
* srâ Sur. 36
9 srâ Sur. 36
10 bn Cerîr (14/594).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr b. Kays: "...Bunlarn hepsi ondan

sorumludur"
1 buyruunu açklarken: “Kyamet gününde kulaa: «ittin mi?»

denilecek. Göze de: «Gördün mü?» diye sorulacaktr. Kalbe de ayn ekilde

sorulacaktr" dedi.

Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunlarn hepsi ondan

sorumludur
" 2 buyruunu açklarken: “Kyamet gününde onlara (uzuvlara):

«Öyle mi oldu yoksa baka ekilde mi?» diye sorulacaktr" dedi.

Hâkim'in Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem): "Kim

Müslüman bir kiiyi haksz yere bir kelimeyle olsa bile ayplarsa, Allah onu

kyamet gününde o kelimeyle cehennemde ayplar
"
buyurmutur.

3

Taberânî’nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (nliailahu aleyhi

veullem): "Her kim Müslüman kii hakknda gerçek olmayan bir haberi yayarsa,

Allah'n onu dediini ispat edinceye kadar Cehennemde azaplandrmas hak

olur" buyurmutur/

Ebû Dâvud ve bn Ebi'd-Dünyâ’mn es-Samt’ta Muâz b. Enes'ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiaiu aleyhi *jeiiem):
"
Kim mümin bir kiiyi

münafk birinden korursa, Allah onun etini Cehennem ateinden koruyacak bir

melek gönderir. Kim de bir müslümam ayplamak için karalarsa Allah bu kiiyi

söylediklerinden geri dönünceye kadar Cehennem köprüsü üzerinde tu tur"

buyurmutur.

5

“Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri

yaramazsn ve boyca da dalara eriemezsin/' (isrâ Sur. 37)

’ srâ Sur. 36
1 srâ Sur. 36

’ Hâkim (4/318, "sahih"). Elbânî, Da'îfu'l-Câm'dc (541 7) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
4 Mecma'da (4/201) geçtii üzere Tabcrârû. Hcysemî: "snâdmda tanmadm kii

vardr" demitir.
5 Ebû Dâvud (4883) ve bn Ebi'd-Dünyâ (248). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 4086).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Yeryüzünde kibir

ve azametle yürüme..."' buyruunu açklarken: "Yeryüzünde kibirle

böbürlenerek yürüme. Ne kadar kibirlenip böbürlensen boyca dalara

eriemez ve asla yeri yaramazsn” dediri

bn Ebi'd-Dünyâ Tevâzu'da Yuhannes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiafau eleyin /eeiiem): "Ümmetim kibirlenip böbürlenerek yürüdüü ve Persler ile

Rumlarn kendilerine hizmet ettii zaman bir ksm bir ksmna musallat edilir''

buyurmutur .

3

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre bn Ömer böbürlenerek yürüyen

birini görünce: "Muhakkak ki eytann kardeleri vardr” derdi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Halid b. Ma’dân: "Kibirlenerek

yürümekten saknn. Zira kiinin uzuvlan içinde en çok elleri münafklk ederi’

dedi .

5

i Jdp tau ö\s dUS jsr

"Bütün bu saylanlann kötü olanlar, Rabbinin katnda
sevimsiz eylerdir." (i*râ Sur. 38 )

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr bu

âyeti: "l Ilt liL: jlîT âil j$” eklinde tek olarak okuyup: "Yasaklanan

bu eylerin tümü kötü eylerdir” derdi.

LgJi il g Vj u£J & ili) iyj >jt u, tâ

"Bunlar, Rabbinin sana vahyettii baz hikmetlerdir. Allah

ile birlikte baka ilâh edinme. Sonra knanm ve Allah'n

’ srâ Sur. 37
1 bn Cerîr (14/598).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (249) ve Tirmizî (2261). Elbârû, es-Silsilctu 's-Sahîha 'da (956) hadisin

sahih olduunu söylemitir.

4 bn Ebi'd-Dünyâ (246).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (247).
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rahmetinden kovulmu olarak cehenneme atlrsn/'
(arâ Sur. 3ö)

bn Çerimin bildirdiine göre bn Abbâs: "Tevrat’n tamam srâ Sûresinin

on be âyetinden ibarettir" dedi ve: "Allah ile birlikte baka ilâh edinme..."’

âyetini okudu.
2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebi Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken: "Kovulmu olarak,

mânâsndadr" dedi/

"Rabbînîz erkek çocuklar size seçip ayrd da kendisine

meleklerden kz çocuklar m edindi? Gerçekten çok büyük

bir söz söylüyorsunuz. Andolsun biz, onlar düünüp öüt
alsnlar diye (gerçekleri) bu Kur'ân'da deiik biçimlerde

açkladk. Fakat bu, onlarn ancak kaçlarn artryor. De

ki: "Eer onlarn iddia ettii gibi, Allah'la beraber (baka)

ilâhlar olsayd, o zaman o ilâhlar da Ar'n sahibine

ulamak için elbette bir yol ararlard." (i.» Sur. 40-42)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Kendisine meleklerden kz çocuklar m edindi ..."

3

buyruunu

açklarken: "Yahudiler: «Kzlar cinlerin çocuklardr»* dediler" dedi. "De ki:

"Eer onlarn iddia ettii gibi, Allah'la beraber (baka) ilâhlar olsayd, o

zaman o ilâhlar da Ar'n sahibine ulamak için elbette bir yol ararlard
"6

âyeti hakknda ise: "Eer Allah'la beraber baka ilahlar olsayd, Allah'n

1

srâ Sur. 39
1 bn Cerîr (15/138, 139).

3 srâ Sur. 39

< bn Cerîr (14/601).

5 srâ Sur. 40
6
srâ Sur. 42
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kendilerine olan üstünlüünü bilirler ve dedikleri gibi olmadn bilmekle

beraber kendilerini Allah'a yaklatracak yollar ararlard" dedi .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ar'n sahibine

ulamak için elbette bir yol ararlard
"2 buyruunu açklarken: "Burada

Allah'n mülkünü almak için bir yol ararlard, mânâsndadr" dedi.

cp:M Î*î Crf^ O*»& ölJliÜI ü

J U-U 'ü\s Û\ 6_4 \ J&j

''Yedi gök, yer ve bunlarn içinde bulunanlar Allah' tespih

ederler. Her ey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz

onlarn tespihlerini anlamazsnz. O, halim dir, çok

balayandr." (i.râ Sur. 44)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebû Nuaym Hilye 'de ve Beyhakî

el-Esmâ ve's-Sföt ' ta Abdurrahman b. Kurt'dan bildiriyor Resûlullah (saiBiahu Biey+M

mallm), Isrâ gecesi Mescidü'l-Aksa'ya götürüldüü zaman Cibril sanda Milkâil

ise solundayd. Yüksek semalara varncaya kadar kendisiyle uçtular.

Resûlullah (salisiiahu aleyhi vesellem) geri döndüü zaman semalarda birçok tebihle

beraber bir tebih iittiini söyledi. Yüksek semalar heybet sahibi Yüce'den

korkulanndan dolay: "Yücelerin en yücesini eksikliklerden tenzih ederim"

eklinde tebih ediyordu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Lût b. Ebî Lût der ki: Bana nakledildiine

göre dünya semalannn tebihi öyledir. Birinci semann tebihi: "Sübhâne

Rabbiye’l-A'lâ (=En Yüce Rabbimizi eksikliklerden tenzih ederim) eklindedir.

kinci semann tebihi: "Sübhânehu ve-teâle (=Yüce olan eksikliklerden

tenzih ederim) eklindedir.

Üçüncü semann tebihi: "Sübhânehu ve-bihamdihi (=Allah'a hamd ve

tebih ederim) eklindedir.

’ Abdurrezzâk (1/378) ve bn Cerîr (14/602, 603).

1 srâ Sur. 42

1 Beyhakî (24).
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Dördüncü semann tebihi: “Sübhânehu Lâ havle vela kuvvete illa bihi

(=Kendisinden baka kimsede güç ve kuvvet olmayan eksikliklerden tenzih

ederim) eklindedir.

Beinci semann tebihi: “Sübhâne Muhyi’l-mevtâ ve-huve alâ külli ey'in

kadîr (=Ölüleri dirilten ve her eye gücü yeteni eksikliklerden tenzih ederim)

eklindedir.

Altnc semann tebihi: "Sübhâne Meliku'l-Kuddûs (=Her eyin ve mülkün

sahibini eksikliklerden tenzih ederim) eklindedir.

Yedinci semann tebihi: “Sübhânellezî melee’s-semâvâti's-seb'a ve’l-

aradîne's-seba izzeten ve vekârâ (=Yedi kat gökyüzünü ve yedi kat

yeryüzünü izzet ve heybetle dolduran eksikliklerden tenzih ederim)

eklindedir.

bn Merdûye'nin, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah MaiUu aleyhi «eniicmi

ashabyla beraber oturmuken bir gürleme sesi iitti ve: "Gökyüzü gcrdad

ve gcrdamas haktr" buyurdu. Ashâb: “Bu gcrdama nedir?" diye sorunca,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Gökyüzü gürledi ve gürlemesi de haktr!

Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki, onda bir kanlk bir yer yoktur

ki, mutlaka orada Allah' hamd ile tebih eden bir melek olmasn" buyurdu.

bn Merdûye'nin, Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiehu ieyh.

veseiiem) bu âyeti:
“

ji^JI O3I-JI dJ lafzyla, (te) harfi ile okumutur.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Azame'de Câbir b. Abdillah'tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Nuh un

oluna emretmi olduu bir eyi size haber vereyim mi? Nuh oluna öyle dedi:

«Ey olum! Sana: «Sübhânallah (=Allah' eksikliklerden tenzih ederim)»

demeni emrediyorum. Çünkü bu halkn kendisiyle rzkland duas ve

tebihidir. Yüce Allah: «Her ey O'nu hamd ile tespih eder»’

buyurmaktadr.»"
1

Ahmed ve bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Maiishu aleyhi nuiM öyle buyurmutur: "Nuh vefat edecei zaman iki

’ srâ Sur. 44
1 bn Cerîr (14/605) ve Ebu'-eyh(1237).
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oluna: «Size Allah' hamd ederek tebih etmenizi emrediyorum. Çünkü bu her

eyin kendisiyle nzkland gibi her eyin duasdr» dedi.

bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n Fadlu'd-Dîk'te Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah(JM*uBieyrt«eiiem): "Horozun ötmesi namaz, kanatlarn çrpmas

da rükusu ve secdesidir" buyurup: "...Her ey O'nu hamd ile tespih eder..."

1

âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Bir münadi

gökyüzünden: «Allah' zikredin ki, Allah da sizi zikretsin» diye nida eder. Bunu

horozlardan iiten ilk horoz ötmeye balar. Bu da onun tebih eklidir."

Azame’dz Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû 5aîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu aleyhi meiiem): "Hayvanlarn yüzlerine

vurmayn. Çünkü her ey Allah' hamd ile tebih etmektedir" buyurmutur. 3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hz. Ömen “Hayvanlarn yüzlerine

vurmayn. Çünkü her ey Allah' hamd ile tebih etmektedir" dedi.4

Ahmed'in Muâz b. Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sadetMu aleyhi mailem)

bineklerinin üzerinde olduklan halde durup muhabbet eden bir grupla

karlat ve: "Bu bineklerinize güzel bir ekilde binin ve onlar güzel bir ekilde

geri brakn. Onlar yollarda ve çarlarda muhabbet için kürsüler edinmeyin.

Nice binilen hayvan vardr ki, kendisine binen kiiden daha hayrldr ve Allah'

ondan daha çok zikretmektedir” buyurdu.

bn Merdûye'nin Amr b. Abese'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiehu aleyhi

veseiiem): "Güne çkt zaman eytanlar ve aklszlar dnda Allah'n yaratm

oduu eylerden gölgesi olan her ey mutlaka Allah' tebih eder"

buyurmutur. 5

1 Ahmed 11/150, 151, 670, 671 (6583, 7101). Muhakkik: "snad sahihtir" demitir.
1 srâ Sur. 44

J Ebu'-eyh(1234).
4 Ebu'-eyh (1235, 1236).

5 Elbânî, es-Silsletu's-Sahîha'da (2224) hadisin hasen olduunu söylemitir.



312 -3 srâ Sûresi gj-

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Umâme: "Kul, Allah' bir defa tebih

ettii zaman, mutlaka Allah'n yaratm olduu her ey hamd ile tebih eder.

Zira Yüce Allah «Her ey O'nu hamd ile tespih eder»
1

buyurmaktadr" dedi.

bn Merdûye'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (laJUiahu «leyfc

nscihm): "Karncalar Allah' tebih eder" buyurmutur.

Buhârî Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyh yemim):

"Karncann biri bir peygamberi srnca bu peygamber karnca yuvasnn

yaklmasn emretti. Bunun üzerine Yüce Allah kendisine: «Bir karnca

yüzünden ümmetlerden tebih eden bir ümmeti yaktn» diye vahyet.ti"

buyurmutur .

2

Nesâî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki:

Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi vesedam) kurbaalan öldürmeyi yasaklad ve: "Onlarn

sesleri tebihtir

"

buyurdu .

3

Ebu’-eyh el-Azame'de ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Her ey O'nu hamd ile tespih eder*4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Ekin

tebih eder ve ecri sahibinindir. Elbise tebih eder ve kir, sahibine: "Eer

mümin isen beni yka, der."5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Kubeyl: "Ekin tebih eder, sevab da

onu eken kiinindir" dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eek ve köpek dndaki her

ey Allah' tebih eder" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre klime: "Her ey O'nu hamd ile tespih

eder*
1 buyruunu açklarken: "Direk ve aaç Allah' tebih eder” dedi.

1

srâ Sur. 44
1 Buhârî (3019). Müslim (2241), EbÛ Dâvud (5266), Nesâî (4369, 4371, 4372) ve Ebu'-

eyh (1203, 1204).

5 Ebu'-eyh (1241). Elbânî, es-Silsiletu ‘d-Dalfe'de (4788) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

* srâ Sur. 44

* Ebu'-eyh (1211).
6 Ebu’-eyh (1255).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “Kii

kendi bineinde ve giysisinde kusur bulmasn. Zira her ey Allah’ hamd ile

tebih etmektedir” dedi .

1

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Hatîb'in bildirdiine göre Ebû

Salih: “Kapnn gcrdamas bile Allah' tebihtir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû âlib e-eybânî: “Denizin sesi

tebihi, dalgalan ise namazdr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre en Nehaî: “Yiyecek Allah' tebih eder”

dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'de ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Meymûn b. Mihrân der ki: “Ebû Bekr es-Sddk'a kanatlar gür bir karga

getirilince: “Her avn avlanmas ve her daln kesilmesi mutlaka tebihten geri

kald için olmutur" diyerek kargann kanatlarn açmaya balad .

4

bn Râhûye'nin Müsned'de Zührî vastasyla bildirdiine göre Ebû Bekr es-

Sddk'a kanatlar gür bir karga getirilince: “Resûlullah'n (sallafehu aleyhi vesellem): «Her

avn avlanmas, her dal ve kökün kesilmesi mutlaka tebihten geri kaldklar için

olmutur» buyurduunu iittim" dedi .

5

Ebû Nuaym Hilye'de ve bn Merdûye'nin. Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiieliahu aleyhi vesellem):
"Her avn avlanmas ve her kökün kesilmesi

mutlaka tebihten geri kaldklar için olmutur" buyurmutur.

6

bn Merdûye'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi

vesellem):
"Gökyüzündeki kular ve sudaki balklar Allah'n kendilerine farz klm

olduu tebihten geri kalmadklar müddetçe avlanmazlar" buyurdu.

1

tsrâ Sur. 44
2 bcr (14/605).

3 Ebu'-eyh (1220) ve Hatîb (8/37, 38).

3 bn Ebî eybe (13/262), Ahmed (sh. 110) ve Ebu'-eyh(1227).
5 el-Metâlibu'l-Âliye'de (3764) geçtii üzere shâk b. Râhûye.
6 Ebû Nuaym (7/240). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (1877) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.
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Ebu’-eyh'in, Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (niMUm <ieyhi

«allem): " Yakalanan her ku ve her balk, ancak tebihten geri kalmalar sebebiyle

yakalanmtr" buyurdu .

1

Ebu'-eyh’in, Yezîd b. Mersed’den bildirdiine göre Hz. Peygamber Uaiyahu

aleyhi veuHem): "Avlanan her ku ve her balk, ancak Allah’ tebihten geri kalmalar

sebebiyle avlanmtr" buyurdu .

2

bn Asâkir’in, Yezîd b. Mersed vastasyla Ebû Ruhm'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vutifem): "Karada ve denizde avlanan her av, ancak

tebihten geri kalmalar sebebiyle avlanmtr" buyurdu .

5

Ukaylî Duafa'da, Ebu'-eyh ve Deylemî'nin, Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (nteliahu aleyhi «sellem):
"Hayvan ölümlerinin tümüm, yerdeki bitkilerin yok

oluu, bitlerin, pirelerin, çekirgelerin, atlarn, katrlarn, bütün hayvanlarn,

ineklerin ve baka eylerin ecelleri tesbihlerindedir. Tebihleri bittii zaman

Allah onlarn canlarn alr. Bunlarn üzerinde ölüm meleinin bir eyi

(hükmü) yoktur" buyurmutur.

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine güre

Katâde: "Her ey CKnu hamd ile tespih eder"5 buyruunu açklarken:

“Kendisinde can bulunan her ey, aaç ve baka eyler buna dahil Allah’

tebih ederler” dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: 'Her ey O’nu hamd ile tespih

eder"7 buyruunu açklarken: “lk özünde olarak ölen her ey mutlaka Allah’

hamd ile tebih ederek ölür” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn evzeb: Hasan(- Basri)

örencileriyle beraber bir sofrada oturdu. Oradakilerden biri: “Bu sofra u

’ Ebu'-eyh(1224). Muhakkik: "Çok zayftr" demitir.
1 Ebu'-eyh(1226). Muhakkik, hadisin zayf olduunu söylemitir.

' bn Asâkir (63/44).

4 Ukaylî (4/321), Ebu'-eyh (1225) ve Deylemî (1700). Ukayli: "Bu hadisin asl

yoktur" dedi. Elbârî, es-Silsiletu 'd-Da’îfe'de (1693) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.

s srâ Sur. 44
i
Abdurrezzâk (1/379) ve bn Cerîr (14/606).

7 srâ Sur. 44
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anda tebih etmektedir7
' deyince, Haan: "Hayr, her ey kendi aslndadr"

dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brâhim(-i Nehai): "Yiyecek

Allah' tebih eder" demitir .

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-

Âs: "Kurbaalan öldürmeyin, onlarn sesleri tebihtir" demitir.

bn Ebi'd-Dünyâ, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin uabu'l-

mân da bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Dâvud {aleylisscln») hiç kimsenin,

yaratan kendisinden daha güzel övmediini düünüyordu. Kendisi mihrabta

havuzun dibinde otururken bir melek gelip: "Ey Dâvud! Kurbaann ne

dediine bak” deyince, Dâvud (aieyhsseiam) sustu ve kurbaay dinlemeye balad.

Kurbaa, Allah', Dâvud'un (aieyhssaiam) methetmedii bir ekilde methediyordu.

Melek: "Ne düünüyorsun ey Dâvud? Kurbaann ne dediini anladn m?"

diye sorunca: "Evet, anladm" karln verdi. Bunun üzerine melek: "Ne

dedi?" diye sorunca da: "Sonsuz ilmin saysnca seni hamd ile eksikliklerden

tenzih ederim" diye tebih ediyor. Hayr, beni peygamberi klana yemin olsun

ki, ben Allah' bu ekilde övmüyorum" dedi .

2

Beyhakî'nin uabu'l-mân'âa bildirdiine göre Sadaka b. Yesâr der ki:

Dâvud (aleyhisselam) mihrabta iken küçük bir kurt gördü ve yaratl sebebini

düünerek: "Allah bunu ne için hazrlam ki?” dedi. Allah kurdu dile getirip:

"Ey Dâvud! Kendini mi beeniyorsun? Allah'n bana verdiine kar, ben

Allah' sana vermi olduu eylere kar zikredip ükretmenden daha fazla

zikrediyor ve ükrediyorum” dedi. Nitekim Yüce Allah da âyetinde: "Her ey
O'nu hamd ile tespih eder"3 buyurmutur. ^

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Her ey O'nu hamd ile

tespih eder
"5 âyeti, Tevrat'taki bin âyet kadardr. Tevrat'ta: "Dalar, aaçlar,

unlar ve unlar diye Allah' tebih eden eyler bildirilmektedir" dedi.

’ bn Cerîr (14/606).
1 bn Ebi'd-Dünyâ, ükr (36), Ebu'-eyh (1245) ve Beyhakî (4581).

3 srâ Sur. 44

* Beyhakî (4580).

s srâ Sur. 44
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Ahmed Zühd'de ve Ebu'-eyh, ehr b. Haveb'den bildiriyor Dâvud

(eieyhsseiam) çok alayan bir kiiydi. 0 denize gidip: "Ey deniz! Ben istedii

kendisinden kaçamayan kiiden kaçyorum. Beni suyunda bir damla veya

içindeki canllardan bir canl veya toprandan bir toprak veya talanndan bir

ta kl" dedi. Deniz: "Ey istedii kendisinden kaçamayan kiiden kaçan kul!

Geldiin yere geri dön. Çünkü Yüce Allah bende bulunan hereyi görüp sayan

ve bilendir. Ben senin dediine güç yetiremem” karln verdi.

Bunun üzerine Dâvud (aleyhinhm) daa gitti ve: "Ey da! Beni talanndan bir

ta veya toprandan bir toprak veya içinde bulunan eylerden bir ey kl”

dedi. Da: "Ey istedii kendisinden kaçamayan kiiden kaçan kul! Yüce Allah

bende bulunan hereyi görüp sayan ve bilendir. Ben senin dediine güç

yetiremem” karln verdi.

Bu defa Dâvud (Beytisselm) yeryüzüne yani kumluk bir yere gitti ve: "Ey kum!

Beni talanndan bir ta veya toprandan bir toprak veya içinde bulunan

eylerden bir ey kl” dedi. Yüce Allah kuma olumlu bir cevap vermesini

vahyetti. Bunun üzerine kum: "Ey istedii kendisinden kaçamayan kiiden

kaçan kul! Amellerin ya Allah'n rahmetini ümid ederek ya da Allah'dan

korkarak olsun. Sonra da Allah hangisini kabul ederse etsin önemseme”

cevabn verdi.

Bunun üzerine Dâvud (BerfoMeiom) denize döndü ve bir saat boyunca namaz

kld. O arada bir kurbaa: "Ey Dâvud! Sen Allah' zikretmi olduun bu bir

saat içinde senden baka kimsenin Allah' zikretmediini düünüyorsun. Oysa

ben yetmi bin kurbaayla beraber Allah’ tebih ve takdis etmekteyim”

dedi.
1

Ahmed ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Dâvud

(BrtaniBn) bir gece sabaha kadar namaz kld. Sabahlad zaman içinde bir

huzur hissetmiti. Bir kurbaa kendisini çararak: "Ey Dâvud! Ben senden

daha gayretliydim. Zira sen hafif uyukladn” dedi.
2

1 Ebu'-eyh(1247).
3 Ebu'-eyh (1249).
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Ebu'-eyh'in Azame'âe bildirdiine göre Ebû Burde b. Ebî Mûsa: “Bana

nakledildiine göre Allah', u krmz kurttan daha fazla tebih eden hiçbir

ey yoktur" dedi .

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Toprak Allah' tebih eder.

Üzerinde duvar örüldüü zaman duvar da Allah' tebih eder " dedi .

2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû drîs el-Havlânî der ki: “Ekin Allah’

tebih eder ve sevab sahibine yazlr" dedi .
3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime: “Eer (bo bir) evden veya

direkten veya duvardan bir ses geldiini iitirsen bil ki, bu Allah’a tebih

etmeleridir" dedi .
4

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hayseme: “Ebu'd-Derdâ bir kazanda

yemek yapyordu. Kazan düünce onun Allah' tebih ettiini gördüm" dedi .

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süleyman b. Muîre: “Mutarrif evine girip

Allah' tebih ettii zaman ev eyalar da kendisiyle beraber tebih ederdi"

dedi .

6

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Eer Allah evdeki

eyelannzn tebihinden dolay sizin baz günahlannz balamayacak

olsayd hayatnza devam edemezdiniz (helak olurdunuz)” dedi .

7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mis’an “Eer Allah yarattklarnn

tebihinden dolay sizin baz günahlannz balamayacak olsayd hayatnza

devam edemezdiniz (helak olurdunuz)" dedi .

8

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Her ey O'nu hamd ile

tespih eder
"1 buyruunu açklarken: “Ruhu olan her ey Allah' tebih eder"

dedi .

2

’ Ebu'-eyh (1202)

* Ebu'-eyh (1209)
3 Ebu'-eyh (1210)
3 Ebu'-eyh (1213)

5 Ebu'-eyh (1214)
6 Ebu'-eyh (1217)

7 Ebu'-eyh (1218)
e Ebu'-eyh (1219)
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Her ey O'nu hamd ile tespih

eder"3 buyruunu açklarken: "Yaratklarn duas ve tebihi: «Sübhânallahi

vebi-hamdihi (=Allah’ hamd ile eksikliklerden tenzih ederim) eklindedir"

dedi .

4

Nesâî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Biz

Muhammed'in (saiyahu aleyhi »eseiiem) ashâb âyetleri bereket, siz ise korkutucu bir

ey olarak görürdünüz. Biz bir gün Resûlullah (srfaüahj aleyh meltem) ile beraber iken

suyumuz tükenmiti. Resûlullah (uiiiiahu aleyhi meltem): "Yannda su kalan birine

bakn" buyurdu. Kendisine su getirildiinde onu bir kaba boaltt ve elini içine

batrd. Bunun üzerine parmaklan arasndan su akmaya balad. Sonra:

"Haydi, Allah'tan gelen temizleyici, mübarek ve bereketli suya gelin" buyurdu.

Biz de o sudan içtik. Abdullah: "Su içilirken suyun tebih ettiini iitiyorduk”

dedi .

5

Ebu'-eyh Azame'öe ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Biz Hz. Peygamber (srfalhu aleyhi «»iem) ile beraber yemek yerdik. Ancak yemek

yenilirken yemein tebih ettiini iitirdik” dedi .

6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Enes der ki: Hz. Peygamber'e (uiiaiiahu aie>h.

«selem) tirid yemei getirilmiti. Resûlullah (sdaiiahu aleyhi «selem): "Bu yemek Allah

tebih etmektedir" buyurunca, oradakiler "Yâ Resûlallah! Onun tebihini

hissediyor musun?" dediler. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi mellem): "Eve',

hissediyorum" dedikten sonra bir kiiye: "Bu taba u kiiye yaklatr
"

buyurdu. Adam taba yaklatnnca bu kii: "Evet yâ Resûlallah! Bu yeme<

Allah’ tebih etmektedir” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sailailahu aleyhi vesellem

:

"Taba bir bakasna yaklatr" buyurunca, adam taba bir bakasna

yaklatrd. O da: "Yâ Resûlallah! Bu yemek Allah’ tebih etmektedir” dedi.

Sonra Resûlullah (saHahahu dey* «»«em): "Yemei geri getir

"

buyurdu. Ashâbdan bir

kii: "Yâ Resûlallah! Yemein herkese yaklatrlmasn! emretseydin olmaz

myd?” diye sorunca: "Hayr, olmazd. Çünkü yemek bir kiinin yannda

1

srâ Sur. 44
2 Ebu'-eyh (1214).

3 srâ Sur. 44

< Ebu'-eyh (1251).

5 Nesâî (77) S. el-Kübra (81, 80) ve Buhâri (4579).

6 Ebu'-eyh (1206).
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susup tebih etmeyecek olsayd; «Bu onun günahndan dolaydr» derlerdi. Onu

geri getir" buyurdu ve yemek geri getirildi .

1

Ebu’-eyh ve Ebû Nuaym'n Hilye de bildirdiine göre Hamza es-Sumâlî

der ki: "Muhammed b. Hüseyn b. Ali ötüen kulan iitince: "Onlann ne

dediini anlyor musun?" diye sordu. "Hayr, bilmiyorum” dediimde, o:

"Onlar Rablerini tebih ediyor ve günlük yiyeceklerini istiyorlar" dedi .

2

Hatîb'in bildirdiine göre Hamza der ki: Ali b. Hüseyn ile beraber iken

yanmzdan ötüen kular geçti. O: "Bu kulann ne dediini biliyor

musunuz?" diye sorunca: "Hayr, bilmiyoruz” dedik. Bunun üzerine Ali b.

Hüseyn öyle devam etti: "Gayb bildiimizi söylemiyorum. Ancak babamn

öyle dediini iittim: "Müminlerin emin Ali b. Ebî Tâlib, Resûlultah'n MaUahu

aleyhi w«Hem): «Kular sabahlad zaman Rablerini tebih ederler ve günlük

yiyeceklerini isterler» buyurduunu söyledi. te bu kular da Rablerini tebih

etmekte ve günlük yiyeceklerini istemektedir.

3

Hatîb'in Târih'te bildirdiine göre Hz. Âie der ki: "Resûlullah (aiiaMu aleyhi

vHieilm) yanma girdi ve: "Bu iki hrkay yka" buyurdu. Ben: "Yâ Resûlallah! Dün

onlan ykamtm" deyince: "Elbiselerin tebih ettiini bilmiyor musun? Onlar

kirlendii zaman tebih etmeyi brakrlar" buyurdu/

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...O, Halîm'dir,

çok balayandr"3 buyruunu açklarken: "Allah'n yaratklanna kar Halim

olmas onlann birbirlerine kar (cezada) acele ettii gibi acele etmemesidir.

Balamas da tövbe ettikleri zaman onlan balamasdr" dedi .

6

154- }*%ÖM Y ûSj ti* ûTjîi oiji liu
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1 Ebu’-eyh (1208). Muhakkik: "Hadis uydurmadr ve isnadnda uydurma hadis

rivayet etmekle itham edilen Ziyâd b. Meymûn bulunmaktadr" dedi.

1 Ebu'-eyh (1230) ve Ebû Nuaym (3/130, 187).

3 Hatîb (11/97, 98). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (3025) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
4 Hatîb (9/245).

5 srâ Sur. 44
6 bn Cerir (14/607).
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"Kur'ân okuduunda, seninle âhirete inanmayanlarn
arasna gizli bir perde çekeriz. Kur'ân' anlamamalar için

kalpleri üzerine perdeler, kulaklarna da arlk koyarz.

Kur'ân'da Rabbini tek olarak andn zaman arkalarna
dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla

dinlediklerini, kendi aralarnda konuurlarken de o

zalimlerin: «Siz ancak büyülenmi bir adama uyuyorsunuz»

dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak, senin için ne türlü

benzetmeler yaptlar da saptlar. Artk doru yolu

bulamazlar." (i.™ Sur. 45 -48 )

Ebû Ya'la, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî'rin

Dalâil'de bildirdiine göre Esmâ binti Ebî Bekr der ki: "Ebû Leheb'in elleri

kurusun
"

1

âyeti nâzil olduu zaman gözleri iyi görmeyen Ümmü Cemîl elinde

bir tala:

"Knayarak terk ettik

!

Dinini kötüledik

!

Emrine kar geldik!” diyerek bir gürültüyle geldi. Bu srada Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) oturmu yannda da Ebû Bekr bulunuyordu. Ebû Bekr: "Kadn

gelmekte ve seni görmesinden korkuyorum" deyince, Resûlullah (saiiailahu alyhi

manam): "O bizi görmez" buyurdu. Sonra Allah'n buyruunda: “Kur'ân

okuduunda, seninle âhirete inanmayanlarn arasna gizli bir perde

çekeriz"* olduu gibi Kur'ân okuyarak ona snd. Ümmü Cemîl, Ebû BekHin

yanna geldi. Ancak Hz. Peygamber’i (sailallahu aleyhi mailem) görmüyordu. O: “Ey Ebû

Bekr! Duyduuma göre arkadan bana sövmü" dedi. Ebû Bekr: “Hay;r,

Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki o sana sövmedi" cevabn verdi. Bunun

1 Tebbet Sur. 1

2 srâ Sur. 45
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üzerine kadn: “Kurey benim efendilerinin kz olduumu bildi" diyerek gitti .

1

bn Merdûye ve Beyhakî Delâil'de baka bir kanalla Esma binti Ebî

Bekr'den bildiriyor: Resûlullah Miiiah aleyhi maiM, Ebû Bekr'in yannda otururken

Ümmü Cemîl yanlanna girip: "Ey Ebû Kuhâfe'nin olu! Arkadana ne oluyor

ki hakkmda iirler okuyor?” dedi. Ebû Bekr: "Vallahi arkadam air deildir

ve iirin ne olduunu bilmez” karln verdi. Ümmü Cemîl: "O: «Boynunda

da hurma lifinden bir ip olacaktr»
2 demedi mi?” O boynumda ne olduunu

nereden biliyor?” deyince, Hz. Peygamber Uaiiaiiahu aleyhi «seiiem), Ebû Bekrie: "Ona:

«Yanmda kimseyi görüyor musun?» diye sor. O beni görmemektedir. Aramza

bir perde çekilmitir" buyurdu. Ebû Bekride Ümmü Cemîl'e bu soruyu

sorunca: "Benimle alay m ediyorsun? Vallahi yannda kimseyi görmüyorum”

cevabn verdi .
3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk öyle dedi: Ben

Makam'n yannda oturuyordum. Resûlullah da (sbIWWuj aleyhi «eaeiiem) önümde

Kâbe'nin gölgesindeydi. Bu srada Ebû Leheb'in hanm Ümmü Cemîl binti

Harb b. Umeyye geldi. Elinde iki ta vard. O: "Bana ve kocama söven kii

nerede? Vallahi onu görecek olursam bu talarla onun hayalanna vuracam”

dedi. Bu olay: "Ebû Leheb'in elleri kurusun"4 âyeti nâzil olduu zaman

oluyordu. Ona: "Vallahi o, ne sana, ne de kocana sövmedi” deyince: "Vallahi

sen yalanc deilsin. Fakat herkes öyle söylüyor” karln verdi ve gitti.

Bunun üzerine: "Yâ Resûlallah! O seni göremedi” dediimde: "Aramza

Cibril girdi (bu sebeple beni görmedi)" buyurdu.

ibn Ebî eybe, Dârakutnî el-Efrâd’da ve Ebû Nuaym'n Delâil'de

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Ebû Leheb'in elleri kurusun"5 âyeti nâzil

olduu zaman Ebû Leheb'in hanm gelmiti. Ebû Bekr: "Yâ Resûlallah!

Ondan uzak dursan, çünkü o kötü bir kadndr" dedi. Hz. Peygamber (iBiiaHahu

aleyhi meHum): "Onunla aramza bir perde çekilecektir" buyurdu. Ebû Leheb'in

hanm Resûlullah' (dWhu aleyhi vaeiiam) görmüyordu. O: "Ey Ebû Bekr! Arkadan

bize sövmü” deyince, Ebû Bekr: "Vallahi o, iirle konumaz ve öyle bir ey

1 Ebû Ya'la (53), Hâkim (2/361, “sahih") ve Beyhakî (2/195, 196).

2 Tebbet (Mesed) Sur. 5
J Beyhakî (2/196).

4 Tebbet Sur. 1

5 Tebbet Sur. 1
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demez” karln verdi. Bunun üzerine kadn: “Sen sözüne inanlan bir

kiisin” dedi ve geri döndü. Ebû Bekr: "Yâ Resûlallah! O seni göremedi”

deyince, Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem): "O gidene kadar beni kanatlaryla ondan

gizleyen bir melek vard

"

buyurdu.’

bn ishâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn ihâb der ki: Resûlullah

(uUlhu ateytu vcseüem) Kurey müriklerine Kuriân okuyup onlan Allah yoluna davet

ettii zaman onlar kendisiyle alay ederek: “Bizi davet ettiin eye kalplerimiz

ve kulaklarmz kapaldr. Seninle bizim aramzda bir perde vardr” derlerdi.

Böyle demeleri üzerine Yüce Allah: "Kuriân okuduunda, seninle âhirete

inanmayanlarn arasna gizli bir perde çekeriz. Kuriân' anlamamalar için

kalpleri üzerine perdeler, kulaklarna da arlk koyarz. Kuriân'da Rabbini

tek olarakandn zaman arkalarn dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken

hangi maksatla dinlediklerini, kendi, aralarnda konuurlarken de o

zalimlerin: «Siz ancak büyülenmi bir adama uyuyorsunuz» dediklerini

biliyoruz. Bak, senin için ne türlü benzetmeler yaptlar da saptlar. Artk

doru yolu bulamazlar*3
âyetlerini indirdi .

3

bn Asâkir ve Âyâtu'l-Hirz adl kitabnda olu Kâsm'n bildirdiine göre

Abbâs b. Muhammed el-Minkarî anlatyor: Hüseyn b. Zeyd b. Ali b. el-Hüseyn

b. Ali b. EbîTâlib hacca giderken Medine'ye gelmiti. ehre bir elçi göndenne

ihtiyac duyduk. O zaman korku zamanyd. Elçi gitmekten korktu ve gitmeyi

kabul etmedi. Bunun üzerine Hüseyn: “Ben sana Allah'n izniyle kimsenin

zarar vermemesi için bir deri parças üzerine bir yaz yazaym” dedi.

Hüseyn bir yaz yazd ve elçi bu yazy eyalannn arasna koyarak yola

çkt. Elçi ksa bir süre sonra geri dönerek: “Bedevilerin sandan ve solundan

gidip geldim. Kimse bana bir ey demedi” dedi. Bu yaz Câfer b. Muhammed

b. Ali b. el-Hüseyn'in babasndan, ona da dedesinden Ali b. Ebî Tâlib'den

kalmt. Bu yazyla peygamberler dümanlardan korunurdu. Yaz da:

"Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Allah, «Aalk içinde kaln orada,

artk benimle konumayn!» der*4 âyeti ile "Meryem, «Senden, Rahmân'a

1

Ebû Nuaym (141) ve Ebû Ya'la (25). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 srâ Sur. 45-48

} bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/316).

4 Mu'minûn Sur. 108
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snrm. Eer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)» dedi"
1

âyeti

bulunmakta ve öyle devam etmekteydi: “Ey cinler, insanlar, eytanlar,

bedeviler, vahi hayvanlar, haereler ve hrszlar topluluu! Allah'n iitmesi,

görmesi ve kuvvetiyle sizinle filan olu filann arasna peygamberlerin,

düman darbesine kar çektikleri perdeyi çekiyorum. Sanzda Cibril,

solunuzda Mikâil, önünüzde Muhammedi üstünüzde Allah; sizi filan olu

filann canna, çocuklarna, ailesine, saçna, tenine, malna, üzerinde ve

yannda bulunanlara, üstünde ve altnda bulunanlara bir zarar vermenizden

alkoymaktadr. "Kuriân okuduunda, seninle âhirete inanmayanlarn

arasna gizli bir perde çekeriz. Kuriân' anlamamalar için kalpleri üzerine

perdeler, kulaklarna da arlk koyarz. Kur'ân'da Rabbini tek olarak

andn zaman arkalarn dönüp kaçarlar." Muhammed'e çokça salâtü

selam olsun ."2

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: 'Kuriân

okuduunda, seninle âhirete inanmayanlarn arasna gizli bir perde

çekeriz"3 âyetini açklarken: “Çekilen perde (Kuriân') anlamamalan ve

faydalanmamalar için kalpleri üzerine çekilen perdedir. Onlar eytana itaat

etti ve eytan onlara sahip oldu" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Züheyr: "Kuriân okuduunda, seninle

âhirete inanmayanlarn arasna gizli bir perde çekeriz"5 âyetini açklarken:

“Resûlullah [uiu*u aleyhi ««Hem» Mekke'de müriklere Kur'ân okuduu zaman

mürikler Resûlullah'n Uaiiaiahu aleyhi veseliem) okuduunu iitiyor, ancak kendisini

görmüyorlard" dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Kur'ân'da

Rabbini tek olarak andn zaman arkalarn dönüp kaçarlar"
6 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Onlar tpk Nuh’un (aieyhuseiam) kavminin, Nuh'un

(aieyhissaiam) kendilerine istifar ve tövbe etmelerini emrederken kendisini

duymamak için parmaklanyla kulaklarn tkadklar gibi, Resûlullah’n (taUaiUu

1 Meryem Sur. 18

3 bn Asâkir (38/297, 298).

3 srâ Sur. 45
4 bn Cerir (14/608).

5 srâ Sur. 45



324 3 srâ Sûresi R

aleytv venliem) söylediklerine olan nefretlerinden dolay arkalann dönüp

kaçarlar.”’

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kurîân'da Rabbini tek olarak andn zaman arkalarn dönüp

kaçarlar
"2 buyruunu açklarken: "Burada eytanlar kastedilmektedir” dedi .

3

bn Neccârin Târih 'te bildirdiine göre Ebû Câfer Muhammed b. Ali der

ki: "Siz niye: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla" yazmadnz? Vallahi bu

isim, Kurey'I ilerin gizledii en güzel isimdir. Resûlullah MaHta *fk metan) evme

girecei zaman Kurey’liler etrafna toplanrd. Hz. PeygarnbertrafcflBhueieYtivestiiBm)

sesli bir ekilde: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla" deyince,

Kurey'Iiler arkalann dönüp kaçard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kuriân'da

Rabbini tek olarak andn zaman arkalarn dönüp kaçarlar
"4 buyruunu

indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar seni dinlerlerken. .."5

buyruunu açklarken: "Burada Rabîa'nn çocuklan Utbe ve eybe ile Velîd b.

Muîre ve Âs b. Vâil kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlar seni dinlerlerken ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu, Velîd

b. Muîre ve Dârü'n-Nedve'de kendisiyle beraber olanlann deyii

hakkndadr” dedi. "...Artk doru yolu bulamazlar
"7 buyruu hakknda ise:

"Burada Velîd b. Muîre ve arkadalannn kendilerini Resûlullah (otatahu ieytu

nallan) hakknda verdikleri misallerden kurtaracak bir ey bulamamalan

1 bn Cerîr (14/610).
1

srâ Sur. 46
) bn Cerîr (14/610) ve Taberânî 12/175 (12802). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâid'de (10/331)

der ki: "snadnda Revâha b. el-Müseyyeb bulunmaktadr. bn Maîn bu kii için "yi

biridir" demi, ama hadiste zayf olduunu söylemitir." bn Hibbân: "Bu kiinin

rivayetleri caiz deildir. Dier ravileri ise güvenilir kiilerdir" demitir. bn Kesîr, Tefsir

(5/80) der ki: "Bu tefsir çok garip bir tefsirdir. Zira eytanlar Kur'ân veya ezan okunduu

veya Allah zikredildii zaman oray terk ederler" dedi.

4 srâ Sur. 46
s srâ Sur. 47
6
srâ Sur. 47

7 srâ Sur. 45-48



kastedilmektedir*' dedi .

1

bn shâk ve Beyhakî’nin Delâil ’de bildirdiine göre Zührî der ki: Bana

anlatldna göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir gece evinde namaz klarken

kendisinden (gizli bir ekilde) bir eyler dinlemek için Ebû Cehl, Ebû Süfyân

ve el*Ahnes yanna gittiler. Bunlardan her biri bir yerde oturdu ve birinin

dierinden haberi olmadan Resûlullah' (saiieiiahu aleyhi veseiM dinlemeye baladlar.

Tan yeri aard zaman daldlar. Bu üç kii yolda bir yerde karlatlar ve

birbirlerini knayarak: "Bunu bir daha yapmayn. Sizden sefih olanlannz bunu

görür ve içlerine bir eyler düer" demeye baladlar. Sonra ayrlp gittiler.

kinci gece her kii bir gün önceki bulunduu yere geri geldi. Yine tan yeri

agarana kadar Resûlullah' Udyahu aleyhi veteiiem) dinlediler ve yine daldlar. Ancak

yolda tekrar birbirleriyle karlatklannda birbirlerine ilk dedikleri eyleri

söylediler. Sonra aynlp gittiler. Üçüncü gece her kii bir gün önceki

bulunduu yere geri geldi. Yine tan yeri aarana kadar Resûlullah' (isUbUbHu aleyhi

veseiiem) dinlediler ve daldlar. Ancak yolda tekrar birbirleriyle

karlatklannda, birbirlerine: "Biz oraya bir daha gitmeyeceimize dair

ahitlemedikçe birbirimizden aynlmayacaz" dediler ve bu konuda

ahitleerek aynldlar.

Ahnes sabahlad zaman Ebû Süfyan'n evine giderek: "Muhammed'den

iittiklerin hakknda bana görüünü bildir" dedi. Bunun üzerine Ebû Süfyan:

"Ben bildiim ve kendisiyle ne kastedildiini anladm eyler iittim.

Mânâsn bilmediim ve kendisiyle ne kastedildiini anlamadm eyler de

iittim" karln verdi. Ahnes: "Adna yemin ettiin hakk için ben de ayn

senin gibiyim" diyerek oradan Ebû Cehl'in yanna gitti. Ona:

"Muhammed'den iittiklerin hakknda görüün nedir?" diye sordu. Ebû Cehl:

"Ne iittim ki? Biz ve Abdi Menâf oullan üstünlük kavgasna dütük. Onlar

yedirdi, biz de yedirdik. Onlar yüklendi, biz de yüklendik. Onlar verdi, biz de

verdik. Hatta onlarla yan atllar gibi dizdize geldik ve: «Kendisine gökten

vahiy gelen Peygamber bizdendin> dediler. Biz buna ne zaman yetieceiz?

Vallahi ona asla iman etmeyeceiz ve inanmayacaz" dedi. Bunun üzerine

Ahnes kalkp giderek onu terk etti .

2

’ bn Cerîr (14/612- 614).
2 bn shâk, Sîretu bn Hiâm(1/315, 316) ve Beyhakî (2/206, 207).
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'Dediler ki: «Biz biryn kemik, biryn ufant olduumuz
zaman m yeniden bir yaratlla diriltilecekmiiz, biz mi?»

De ki: «ster ta olun, ister demir. Yahut aklnzca,

diriltilmesi daha da imkânsz olan baka bir varlk olun,

(yine de diriltileceksiniz.)» Diyecekler ki: «Peki bizi hayata

tekrar kim döndürecek?» De ki: «Sizi ilk defa yaratan.»

Bunun üzerine balarn sana sallayacaklar ve «Ne
zamanm o?» diyecekler. De ki: «Yakn olsa gerek!»

(*râ Sur. 49- 5 1)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“ûlsjj
”1

ifadesini açklarken: “Burada toz kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre

Mücâhid: “üsjj
” 3

ifadesini açklarken: “Burada toprak kastedilmektedir

dedi. "De ki: ster ta olun, ister demir"4 âyetini hakknda ise: “Ne isterseniz

olun, Allah sizi aslnza döndürecektir" dedi .

5

bn Ebî eybe ve Zühd’e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed ,
bn Cerîr,

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer "Yahut

aklnzca, diriltilmesi daha da imkânsz olan baka bir varlk olun, (yine de

diriltileceksiniz)..."
6 buyruunu açklarken: “Burada ölüm kastedilmektedir.

Ölü olsanz bile Allah sizi tekrar diriltecektir" dedi .

7

’ srâ Sur. 49
1 bn Cerir (14/614) ve el-tkât'da (2/24) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
J srâ Sur. 49
4 srâ Sur. 50
5 bn Cerir (14/614, 618).

6
srâ Sur. 51

7 bn Ebî eybe (13/362) ve bn Cerir (14/616).
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Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, bn Cerîr ve Hâkim’in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Yahut aklnzca, diriltilmesi daha da imkânsz

olan baka bir varlk olun, (yine de diriltileceksiniz)..."’ buyruunu

açklarken: "Burada ölüm kastedilmektedir” dedi.
2

Ebu'-eyh Azame 'de Hasan(-t Basrî)'den aynsn bildirir.
3

Abdullah b. Ahmed, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Yahut aklnzca, diriltilmesi daha da imkânsz olan baka bir varlk

olun, (yine de diriltileceksiniz)..."
4 buyruunu açklarken: "Burada ölüm

kastedilmektedir. nsan için ölümden daha büyük bir ey yoktur. Eer

gücünüz yeterse ölüm olun. Muhakkak ki, ölüm de ölecektir” dedi.5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bunun üzerine balarn sana sallayacaklar..."
6 buyruunu açklarken:

"Balann alayl bir ekilde sallayacaklar,mânâsndadr” dedi. 7

TastFnin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana, Yüce

Allah'n: “fa& dlî}
8 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs:

"Resûlullah (uUaHrfu aleyhi vneüen) ile alay edercesine balann sallayacaklar,

mânâsndadr” dedi. dedi. Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye

sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

“Atlar üzerinde yrtc aslanlar gibi süvariler görüyorsun

Buna ramen bana Ficar savanda ban sallyorsun
"
dediini itmez

misin?”9

’ srâ Sur. 51
1 bn Cerîr (14/616) ve Hâkim (2/362).

5 Ebu'-eyh (459).

4 srâ Sur. 51
5 bn Cerîr (14/616, 617).

6 srâ Sur. 51
7 bn Cerîr (14/260, 261).

* isrâ Sur. 51

’ el-ltkân'da (2/86) geçtii üzere Tast.
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ne zamanm o?"'

buyruunu açklarken: “Burada dönü (dirili) ne zamandr, mânâsndadr"

dedi.

"0 gün Allah sizi çarnca kendisine hamdederek çarsna
uyarsnz ve dünyada çok ksa bir süre kaldnz

sanrsnz." (i.™ Sur. 52)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine gö^e

bn Abbâs: "...Kendisine hamdederek çarsna uyarsnz ..."
2 buyruunu

açklarken: “Emrine uyarsnz, mânâsndadr" dedi .
3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "...Kendisine hamdederek çarsna uyarsnz..."4 buyruunu

açklarken: “Onlar mezarlanndan: «Allahm! Hamd ile seni bütün

eksikliklerden tenzih ederim» diyerek kalkacaklardr" dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O gün Allah sizi

çarnca kendisine hamdederek çarsna uyarsnz ve dünyada çok ksa

bir süre kaldnz sanrsnz"5 âyetini açklarken: “Allah' bilerek ve

kendisine itaat ederek kalkarlar. Dünyada çok ksa bir zaman geçirdiklerini

sanrlar ve kyamet gününü gördükleri zaman dünya onlar için basit ve

deersiz olur" dedi .

6

Hakîm et-Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye,

Ebû Ya'la ve uabu'l-mân'öa Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu «teri' vesdiem) öyle buyurmutur "Lâ ilahe illallah ahalisi için

mezarlarnda ve harolunma anlarnda korku verici bir ey yoktur. Sanki Lâ

’ srâ Sur. 51
2 srâ Sur. 52
3 bn Cerîr (14/622) ve el-tkân'da (2/24) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 srâ Sur. 52
5 srâ Sur. 52
6 bn Cerîr (14/622, 623).
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ilahe illallah ahalisini: «Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun» diyerek

balarnn üzerinden topra attklarn görür gibiyim ."
1

bn Merdûye'nin, Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah (nlMahu «ityt»

vesellem) öyle buyurmutur: "Lâ ilahe illallah ahalisi için ölüm anlarnda

,

mezarlarnda ve harolunma anlarnda korku verici bir ey yoktur. Sanki Lâ

ilahe illallah ahalisini: « Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun» diyerek

balarnn üzerinden topra attklarn görür gibiyim."

Hatîb’in Târih’te bildirdiine göre Mûsa b. Hârun el-Hammâl der ki:

Muhammed b. Ahmed b. Ibrâhîm el-Mevsfî bize öyle anlatt: Hz.

Peygamber'i («utfm «mhni rüyamda gördüm ve ona: "Yâ Resûlallah! Yahya

el-Hmmânî’nin, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem'den, onun babasndan, onun

da bn Ömer'den bize naklettiine göre sîz: «Lâ ilahe illallah ahalisi için

mezarlarnda ve harolunma anlarnda korku verici bir ey yoktur. Sanki Lâ

ilâhe illallah ahalisini: « Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun» diyerek

balarnn üzerinden topra attklarn görür gibiyim» buyurmusunuz"

dedim. Bunun üzerine Resûlullah (ssiisUahu aleyhi ««im: "el-Hmmânî doru

söylemitir

”

buyurdu .

2

y öui>u olsr

"Kullanma söyle k en güzel olan kelimeyi söylesinler.

Çünkü eytan aralann bozar, çünkü eytan insana açk bir

dümandr." (i.r& Sur. 53)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn îrîn: "Kullanma söyle ki en güzel

olan kelimeyi söylesinler..." 3 buyruunu açklarken: "Burada Lâ ilâhe illallâh

sözü kastedilmektedir" dedi.

1 Hakim et-Tirmizî (3/19), îbn Kesîr, Tefsir'de (6/537) geçtii üzere îbn Ebî Hatim,

Taberânî, M. el-Evsat (9454, 9478), el-Metâlibu'l-Âliye'de (3739) geçtii üzere Ebû Ya'la ve

Beyhak (100). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/83) der ki: "Birinci rivayette Yahya el-

Hmmânî, dierinde ise Mucâi' b. Amr bulunmaktadr. kisi de zayftr."
1 Hatîb (1/266).

3 srâ Sur. 53
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kullanma söyle ki en güzel

olan kelimeyi söylesinler..."' buyruunu açklarken: “Burada kiinin

kötülükleri affetmesi kastedilmektedir " dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kullarma söyle ki en güzel

olan kelimeyi söylesinler ..."
2 buyruunu açklarken: “Kendisine (kötü)

söyleyen gibi deilde: “Allah sana merhamet etsin, Allah seni balasn"

desin mânâsndadr" dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “eytann bozgunculuk etmesi

kkrtmasdr" dedi.

Buhârî ve Müslim'in, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Biriniz mümin kardeine silahla iaret etmesin. Çünkü iaret eden

kii bilmez ve eytan onun eline hz verir de (sebep olduu yaralamadan dolay)

ateten bir çukura düürür" buyurmutur .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Çünkü eytan aralarn bozar,

çünkü eytan nsana açk bir dümandr"5 buyruunu açklarken: “eytan

müslümana kar dümanlk etmitir. Müslümann da ona dümalk etmesi

gerekmektedir. Ona dümanlk etmen, Allah'a itaatle olmaldr" dedi .

6

f
jt Uj LLj ö\ jt ÜJ üj |ilpt

"Rabbiniz sizi daha iyi bilir; dilerse size merhamet eder,

dilerse azap eder. Seni de onlarn üzerlerine vekil

göndermedik." (U™ Sur. 54)

1

srâ Sur. 53
1 srâ Sur. 53
3 bn Cerîr (14/623, 624).
4 Buhârî (7072) ve Müslim (2617).

5 srâ Sur. 53
6 bn Ebî Hâtim (7/2103).
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bn Cerir ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Rabbiniz sizi

daha iyi bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder ..."
1 buyruunu

açklarken: "Allah dilerse iman etmenizi salayp merhamet eder, dilerse

olduunuz gibi irk üzeri öldürür ve azap eder, mânâsndadr" dedi .

2

J* liUî JLÎj olJÜJÜI ^^ <0*1

"Rabbîn göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi

bilendir. Andolsun ki biz, peygamberlerin kimini kimine

üstün kldk. Dâvud a da Zebur'u verdik." (i*™ sur. 55)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun ki biz,

peygamberlerin kimini kimine üstün kldk" 3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Allah, brahim'i (aieyhsseiam) dost edindi. Mûsa (aieyhsseiam) ile dorudan

konutu. sa’y (aieyhsseiam), Âdem (aleyhindim) gibi klp onu topraktan yaratt. Sonra

ona: «Ol!» dedi ve oluverdi. O, Allah'n kulu, peygamberi, kelimesi ve

ruhudur. Süleyman'a (sltytmefsm) kendisinden sonra hiç kimseye vermeyecei bir

mülk verdi. Davud’a (aiyhnnim) Zebur’u verdi. Muhammed'in de (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

gelmi geçmi bütün günahlanm (hatalann) balad ."4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Andolsun ki

biz, peygamberlerin kimini kimine üstün kldk"5 buyruunu açklarken:

"Allah, Mûsa (aiaytusseiam) ile konutu ve Muhammed'i Maiiahu aleyhi vesellem) bütün

insanlara peygamber olarak gönderdi, mânâsndadr" dedi .

6

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Dâvud'a da

Zebur’u verdik
" 7 buyruunu açklarken: "Biz kendi aramzda Zebur'un,

Allah'n, Dâvud’a (aieyhisnM örettii bir dua, hamd, tebih ve temcid (övmek)

1

srâ Sur. 54
1 bn Cerîr (14/624, 625).

J srâ Sur. 55
4 bn Cerîr (14/625, 626).

5 srâ Sur. 55
6 bn Cerîr (14/626).

7 srâ Sur. 55
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olduunu, onda helâl, haram, farzlar ve cezalar gibi konularn olmadn
konuurduk" dedi.’

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes der ki: Zebur, Allah'

övmek demek, dua demek ve tebih etmek, demektir.

2

Ahmed'in Zühd'öe bildirdiine göre Abdurrahman b. Bûzuveyh der ki:

Davud (deyhissaism! ailesinin Zebur'unda: "Ne mutlu hata edenlerin yolunda

gitmeyene, ne mutlu zalimlerin emriyle hareket etmeyene, ne mutlu isiz

babo kiilerle beraber oturmayana” eklinde üç cümle vardr.

3

Ahmed'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: Dâvud'un (aieytanM ilk

mezburlanndan biri öyleydi: "Hata edenlerin yolunda gitmeyen, isiz

babo kiilerle beraber oturmayan, Yüce Rabbine dosdoru ibadet eden

kiiye ne mutlu. Böyle bir kii bir su kanal üzerinde olan ve sürekli dibinde su

bulunan, meyve zamannda meyvesi çok olan, meyve zaman dnda yeillii

bitmeyen bir aaç gibidir.”

Ahmed'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînan "Dâvud'un (oitylnaslam) Zebur'unun

bir yerinde: «ehirler çöktü ve adlan silinip yok oldu. Ben her zaman hüküm

kürsümde mevcudum» cümlesini okudum" dedi.

Ahmed'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Dâvud'un (atoytunkn)

kitabnda Allah'n öyle buyurduunu buldum: "zzetime ve Celâlime yemin

olsun ki, kim benim dostumu küçümserse bana kar sava açm olur.

Müminin ölümünde tereddüt ettiim kadar hiçbir isteimde tereddüt

etmem. Onun ölümü sevmediini biliyorum. Ancak ondan kurtuluu yoktur.

Ben de onun istemedii bir eyi yapmak istemem.”

Baka bir kitapta da Yüce Allah'n öyle buyurduunu okudum: "Eer kul

bana itaat eden biri ise bu bana yeter. O istemeden ona verir, dua etmeden

duasn kabul ederim. Ona fayda verecek ihtiyacn kendinden daha iyi

bilirim.”

’ bn Cerîr (14/626).

2 bn Ebî Hâtim 4/118 (6281).

J Ahmed (sh. 72).
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Yine baka bir kitapta da Yüce Allah'n öyle buyurduunu okudum:

"zzetime yemin olsun ki, bana tutunan kiiye gökyüzü ve içindekiler,

yeryüzü ve içindekiler tuzak kuracak olsalar ona onlann içinden bir çk yolu

gösteririm. Bana tutunmayan kiiye de gökyüzünden kendisine gelecek

hayrlan tutarak önünü keserim, ayaklannn altndan yeri çeker ve onu

havada klp kendi kendisiyle ba baa braknm."

Ahmed'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: Dâvud MaytaBm)

ailesinin hikmetleri içinde unlar vardr: "Akll kii u dört saatin hakkn

vermesi gerekir. Bir saatinde Rabbine dua eder, bir saatinde kendi nefsini

hesaba çeker, bir saatini de kendisine ayplann gösteren ve durumunu

kendisine olduu gibi bildiren kardelerine ayrr. Dier bir saatini de helal ve

güzel olan lezzetlerle geçirir. Bu saatler birbirlerine yardmc ve kalpler için

birletiricidir. Akll kiinin bu saatleri bilmesi, diline sahip olmas ve hedefine

doru yürüyen kii olmas gerekmektedir. Yine akll kii, ancak âhiretini

kazanmak için veya geçimini salamak için veya haram olmayan lezzetlerden

faydalanmak için yolculua çkar."

Ibn Ebî eybe ve Ahmed’in bildirdiine göre Hâlid er-Rabîi der ki:

Dâvud'un (sisyhigseiam) Zebur'unda giriin: «Hikmetin ba Allah korkusudur»

olduunu gördüm.
1

Ahmed'in bildirdiine göre Eyyûb el-Flistînî der ki: Dâvud'un (BJytoaM

Zebur'unda: "Ey Dâvud! Kullanmdan kimi balanm biliyor musun?"

buyurdu. Dâvud (aieyhsseiam): “Kimi balarsn ey Rabbim?" diye sorunca:

"Günah ileyip te bu günahndan dolay eklemleri titreyen kiiyi balanm.

te böyle bir kiiye meleklerin günah yazmamalar emredildi" yazldr.
2

Ahmed’in bildirdiine göre Mâlik b. Dînar der ki: Zebur'da: "Emanete

ihanet edildi ve kii arkadana kar ikiyüzlü oldu. Yüce Allah bütün

ikiyüzlüleri helak eder" yazldr. Yine Zebur'da "Münafn ateiyle ehir

yanar" yazldr.

Ahmed'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînar der ki: Zebur'un ilk bölümünde

öyle yazldr: "Ne mutlu günah ileyenlerin yolunda gitmeyene, ne mutlu

’ Ahmed (sh. 73).

1 Ahmed (sh. 73).
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hata edenlerle beraber oturmayana, ne mutlu alay edenleri önemsemeyip

Allah’n emirlerine dikkat edene. O, gece gündüz demeden örenir. O su

kenarnda olan, meyve zaman meyvesini veren, meyve zaman dnda da

yapraklan dökülmeyen bir aaç gibidir. Bu kiinin bütün amelleri Allah’n emri

dorultusundadr. Münafklann amelleri gibi deildir.”

Ahmed’in bildirdiine göre Mâlik b. Dînar: “Zebur'da: «Münafn kibriyle

miskin kii yanar» cümlesini okudum” dedi.

Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru'l-Usûl'da bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih der ki: “Davud’un (aieyhisseiam) Zebur’unun son ksmnda otuz satr

okudum. (Orada öyle yazlyd): “Ey Dâvud! Müminlerin içinde en fazla kimin

ömrünü uzatmak isterim biliyor musun? “Lâ ilahe illallah” dedii zaman

tüyleri diken diken olan kiinin ömrümü uzatmak isterim. Bir annenin

çocuunun ölmesini istemedii gibi böyle bir kiinin ölmesini istemem. Ancak

ondan kurtuluu yoktur. Ben onu dünyadan baka bir yerde mutlu etmek

isterim. Zira dünyann nimetlerinde bela, rahatlnda ise iddet vardr. Bu

dünyada onlara sürekli kötülük eden dümanlan vardr. Bu dümanlar

bedenlerindeki kan gibi dolamaktadr. Bu sebeple dostlanm Cennete

getirmekte acele ettim."

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mâlik b. Mvel der ki: Davud'un

(iHeyhceiam), Zebur’unda öyle yazldr: “Ben kendisinden baka ilah olmayan,

bütün mülklerin sahibi Allah'm. Krallann gönülleri elimdedir. Taatimde olan

kavmin kraln kendileri için merhametli klanm. Bana kar asi olan kavmtn

kraln da kendileri için zalim klanm. Kendinizi krallara söverek megul

etmeyin ve onlara tövbe etmeyin. Onlann kalbini size kar yumuak klana

tövbe edin .” 1

Slj fcp yjxJt Jds öJlii * JÂ piipj jJJl Jî

4o^ 'ö*ü\
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’ bn Ebî eybe (13/187, 203).
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"De ki: Onu brakp da ilâh diye ileri sürdüklerinizi çann.
Onlar, banzdaki sknty ne kaldrabilirler, ne de

deitirebilirler. Onlarn yalvarp durduktan kiiler,

Rablerine hangisi daha yakn diye vesile ararlar ve

rahmetini umarlar, azabndan korkarlar; çünkü Rabbinin

azab korkunçtur." (i»râ Sur. 56 , 57)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, ibn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve

Deldiide Ebû Nuaym’n bildirdiine göre bn Mes'ûd: "De ki: Onu brakp da

ilâh diye ileri sürdüklerinizi çarn. Onlar, banzdaki sknty ne

kaldrabilirler, ne de deitirebilirler
"

1

âyetini açklarken öyle dedi:

nsanlardan bir grup cinlerden bir gruba tapyordu. Cinler münlüman oldu ve

insanlar hâlâ cinlere tapmaya devam etti. Bunun üzerine Yüce Allah:
"

SL*$\ ^3 jj 53Ü £jjjf
J
(Onlarn yalvarp durduklar kiiler, Rablerine

hangisi daha yakn diye vesile ararlar) âyetini ikisi de (ye) harfi ile olmak

üzere indirdi.*

bn Cerîr, ibn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin Delâil'de bildirdiine

göre bn Mes'ûd: “Bu âyet bir grup cine tapan bir grup bedeviler hakknda

nazil olmutur. Cinler Müslüman olmu, fakat o bedeviler bunun

anlayamamt” dedi .

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Bedevilerden baz

kabileler meleklerden bir ksma tapard ve onlara: “Cinler” derlerdi. Yine

onlar için: “Onlar Allah’n kzlandr” derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Onlarn yalvarp durduklar kiiler, Rablerine hangisi daha yakn diye

vesile ararlar ve rahmetini umarlar, azabndan korkarlar; çünkü Rabbinin

azab korkunçtur"3 âyetini indirdi .

6

1 srâ Sur. 56
1
srâ Sur. 57

J Abdurrezzâk (1/379. 380), Buhârî (4714, 4715), Nesâî, S. el-Kübra (11287-11289), bn
Cerîr (14/627-629), Taberânî (9077), Hâkim (2/362) ve Ebû Nuaym (250, 251).

4 bn Cerîr 14/628, 629) ve Ebû Nuaym (250, 251).

s srâ Sur. 57
6 bn Cerîr (14/630).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyet hakknda: "Mürikler meleklere, sa’ya (Boalan) ve Üzeyr’e (tayhsseia-n)

taparlard" dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar, banzdaki sknty ne kaldrabilirler ne

de deitirebilirler ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada sa (aieyhisseiam), annesi ve

Üzeyr(BBrhissBBn) kastedilmektedir" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlarn yalvarp durduktan kiiler...
"4 buyruunu açklarken: "Burada sa

(akyhindifi), Üzeyr (Beyhuseian), Güne ve Ay kastedilmekteir" dedi .

5

Tirmizî ve ibn Merdûye’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBiishu Beyhi vEseiiem): "Allah'tan vesileyi isteyiniz" buyurmutur. Ashâb: "Vesile

nedir?" diye sorunca da: "Allah'a yaklamaktr" buyurdu ve: "Onlarn

yalvarp durduklar kiiler, Rablerine hangisi daha yakn diye vesile

ararlar..."
6
âyetini okudu .

7

liai UIJLp Ujjitf j\ iildîl çjij lijfyi& \\ JyS ji öp

"Ne kadar memleket varsa hepsini kyamet gününden önce

ya helâk edeceiz, ya da iddetli bir azapla

cezalandracaz. te bu, Kitâb'da yazlm bulunuyor."
(srâ Sur. 58)

ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ne

kadar memleket varsa hepsini kyamet gününden önce ya helâk

1 bn Cerîr (14/628).
1 srâ Sur. 56
3 bn Cerîr (14/631).

4 srâ Sut. 57
s bn Cerîr (14/631).
6
srâ Sur. 57

7 Tirmizî (3612).
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edeceiz ..."
1 buyruunu açklarken: "Onlar ya helak edecek ya da

azaplandracaktr. Yeryüzünde hiçbir memleket yoktur ki mutlaka öldürülme

veya baka belalara maruz kalacaktr" dedi.
J

bn Cerîriin, Simâk b. Harb vastasyla bildirdiine göre Abdurrahman b.

Abdillah: "Bir memlekette zina ve faiz zuhur ettii zaman, Allah o

memleketin helak olmasna izin verir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brâhîm et-Teymî: "...te bu, Kitâb'da

yazlm bulunuyor" 4 buyruunu açklarken: "Burada "Kitâb" ifadesiyle

Levh’i-Mahfuz kastedilmektedir" dedi.

üü i lîTj 5 JjSfi * Jjs ot S/ ot lîiLi Uj

UijÂj Sil otf/ uj * i

s

"Bizim âyet göndermemize mani olan ey, ancak

evvelkilerin onu yalanlam olmalardr. Semud kavmine
görünen dii deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Biz,

âyetleri korkutmaktan baka bir ey için göndermeyiz."
(srâ Sur. 50)

Ahmed, Bezzâr, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn
Merdûye, DelâiVde Beyhakî ve el-Muhtâre'âe Diyâ’nn bildirdiine göre bn

Abbâs öyle demitir: Mekke ahalisi, Hz. Peygamberden (saRaMu aleyhi meltem)

kendileri için Safa tepesini altna çavirmesini ve ekmeleri için etrafndaki

dalan bir tarafa çekmesini istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber'e (niuiahu

aleyhi vasaiien): "istersen onlara zaman ver, istersen istediklerini verelim. Ancak

istediklerini verdikten sonra küfrederlerse kendilerinden önceki ümmetleri

helak ettiim gibi kendilerini de helak ederim” diye vahyedildi. Hz.

Peygamber (saJiaHahu aleyhi vecsflen): “Evet, onlara zaman vermek isterim

"

dedi. Bunun

’ srâ Sur. 58
1 bn Cerîr (14/633).

1 bn Cerîr (14/634).

4 srâ Sur. 58
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üzerine Yüce Allah: "Bizim âyet göndermemize mani olan ey, ancak

evvelkilerin onu yalanlam olmalardr"1

âyetini indirdi .

2

Ahmed ve Beyhakî'nin Delâil'de bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Kurey'liler, Hz. Peygamber'e (saiisliahu aleyhi »esellem): “Bizim için Rabbine dua et de

Safa tepesini bize altna çevirsin. O zaman sana iman ederiz” dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "man edecek misiniz?" diye sorunca: “Evet iman edeceiz”

karln verdiler. Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi «esellem) dua edince, Cibril gelip:

“Rabbin sana selam eder ve: «Eer istersen Safa tepesi altn olarak

sabahlarlar. Ancak bundan sonrada küfredenleri âlemlerden hiç kimseyi

azaplandrmadm bir ekilde azaplandmrm. stersen de onlara tövbe ve

rahmet kapsn açanm» buyurur” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiahu

aieyh vEssfem): "Evet, tövbe ve rahmet kapsn isterim" dedi .
3

Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre Rabî’ b. Enes der ki: nsanlar,

Resûlullah'a (saiidietu steyto «tefem): “Sâlih (sieyhsseiem) ve dier peygamberler gibi bize

mucizelerle gelsen” deyince: "Eer isterseniz Allah'a dua ederim ve

istediinizi indirir. Ancak sonra da inkâr ederseniz helak olursunuz" buyurdu.

Bunun üzerine: “Hayr, istemiyoruz” dediler.
4

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde der ki: “Mekke ahalisi, Hz.

Peygamber'e (saitaliahu aleyhi vesdlem): “Eer dediin doru ise ve iman etmemiz seni

mutlu edecekse Safa tepesini bizim için altna çevir” dedi. Bunun üzerine

Cibril, Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi »esellem) gelip: “stersen kavminin istediini

veririz. Ancak bundan sonra da iman etmeyecek olurlarsa onlara rahmet

bakyla bakamayacaktr. stersen de onlara mühlet verelim” dedi. Hz.

Peygamber (sBieiBhu aleyhi »esellem): "Evet, onlara mühlet vermek isterim " dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Bizim âyet göndermemize mani olan ey,

ancak evvelkilerin onu yalanlam olmalandr. Semud kavmine görünen

1 srâ Sur. 59
2 Ahmed 4/173 (2333), Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (2223, 2224), Kesâî, S. el-Kübra (11290), bn

Cerîr (14/635), Taberânî (12736), Hâkim 2/362, “sahih"), Beyhakî (2/271, 272) vc Diyâ 1/78-

80 (71, 72). Müsned’in muhakkikleri: "Buhâri ve Müslim'in artlarna göre isnâd

sahihtir" demiklerdir.
3 Ahmed 4/60 (2166) ve Beyhakî (2/272). Müsned 'in muhakkikleri: "Müslim'in artna

göre isnad zayftr" demilerdir.
4 Beyhakî (2/173).
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dii deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Biz, âyetleri korkutmaktan baka

bir ey için göndermeyiz"' âyeti ile: "Onlardan önce helâk ettiimiz hiçbir

memleket halk iman etmedi de imdi bunlar m iman edecekler?"
2
âyetini

indirdi.

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bizim âyet göndermemize

mani olan ey, ancak evvelkilerin onu yalanlam olmalardr" 3 buyruunu

açklarken: "Bu, sizin için bir rahmettir ey ümmet! Eer mucizeler

gönderilmi olsayd ve siz ondan sonra da inkâr etmi olsaydnz sizden

öncekilere gelen azap sîzlere de gelecekti" dedi .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid bu âyet hakknda:

“Kendisine mucize gelip te inkâr eden hiçbir ülke yoktur ki mutlaka

azaplandnlmtr" dedi. "...Semud kavmine görünen dii deve verdik..."5

buyruu hakknda ise: “Burada mucize kastedilmektedir" dedi .

6

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Biz, âyetleri korkutmaktan baka bir ey için göndermeyiz" 7 buyruunu
O

açklarken: “Burada ölüm kastedilmektedir" dedi.

Saîd b. Mansûr, Zühd'de Ahmed, Zikru 'l-Mevfte bn Ebi'd-Dünyâ, bn

Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Biz, âyetleri

korkutmaktan baka bir ey için göndermeyiz"9 buyruunu açklarken:

“Burada ani olan ölüm kastedilmektedir" dedi .

10

’ srâ Sur. 59
1 Enbiyâ Sur. 6
7 srâ Sur. 59
4 bn Cerîr (14/636).

5 srâ Sur. 59
6 bn Cerîr (14/637, 638).

7 srâ Sur. 59
8 Ebu'-eyh (462).

9 srâ Sur. 59
,0 Ahmed (sh. 267, 268) ve bn Cerîr (14/638, 639).
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bn Ebî Dâvud'un el-Ba's 'ta bildirdiine göre Katâde: "Biz, âyetleri

korkutmaktan baka bir ey için göndermeyiz”
1 buyruunu açklarken:

"Burada korkutan eylerden birinin de ölüm olduu kastedilmektedir” dedi.
J

bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: "Biz, âyetleri korkutmaktan baka

bir ey için göndermeyiz" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Belki insanlar

ibret alr veya hatrlar veya döner diye Allah diledii âyetleriyle insanlar

korkutur. Bize nakledildiine göre bn Mes’ûd zamannda Küfe sallanm ve

bn Mes'ûd: "Ey insanlar! Rabbiniz ibret alasnz diye öyle yapmaktadr. Siz de

bundan ibret aln” demitir.

4

3 Sil illimi
l
A\ LjjJl \lbjr Uj U-Î Slj 01 cIJ llü Jj

"Hani sana: «Rabbin, insanlan çepeçevre kuatmtr»
demitik. Sana gösterdiimiz o görüntüleri ve Kur'ân'da

lânetlenen aan, ancak insanlan snamak için meydana
getirdik. Biz onlan korkuturuz da, bu onlara, büyük bir

azgnlktan baka bir ey salamaz." {i.™ Sur. 00)

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Hani sana: «Rabbin, insanlar çepeçevre kuatmtn)
demitik”5 buyruunu açklarken: "Seni insanlardan korumutur,

mânâsndadr” dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbin, insanlar

çepeçevre kuatmtr, demitik..."7 buyruunu açklarken: "Onlar Allah’n

avucu içindedir" dedi .

8

’ srâ Sur. 59
1 bn Ebû Dâvud (4).

3 srâ Sur. 59
4 bn Cerîr (14/638).

s srâ Sur. 60
6 bn Cerîr (14/639).

7 srâ Sur. 60
8 bn Cerîr (14/640).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr bnu’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Rabbin, insanlar çepeçevre kuatmtr, demitik...'' buyruunu

açklarken: "Rabbin onlar kuatm, seni onlardan men etmi ve görevini

yerine getirinceye kadar seni onlardan korumutur” dedi.
J

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

Delâiide bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana gösterdiimiz o görüntüleri ve

Kurîân’da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana

getirdik...
03 buyruunu açklarken: “Burada Resûlullah’n fahfahu aleyhi vBiBBm) isrâ

gecesi, Beytü'l-Makdis’e götürüldüü zaman uykuda deil de gözüyle

gördüü eyler kastedilmektedir. Lanetlenen aaç ise zakkum aacdr”

dedi .

4

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Sana gösterdiimiz o

görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için

meydana getirdik"s buyruunu açklarken: "Beytü'l-Makdis'e kadar olan

yolda Resûlullah’a (saiisiiahu siayhi veseiiem) gösterilen eyler kastedilmektedir" dedi.

bn Sa'd, Ebû Ya'la ve bn Asâkir, Ümmü Hâni’den bildiriyor: Resûlullah

(laMahu aleyhi veseHem) srâ gecesi götürüldüünde, sabahlad zaman gördüklerini

Kurey'ten bir gruba anlatt ve onlar alay ederek kendisinden deliller

istediler. Onlara Beytü’l-Makdis'i vasfedip kervan olayn anlatt. Velîd b. el-

Muîre: "Bu, bir sihirbazdr" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana

gösterdiimiz o görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar

snamak için meydana getirdik...
06

âyetini indirdi .

7

bn shâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin, Hasan(- Basrî)’den bildirdiine

göre Resûlullah (sMahu layM vBSBiiBm) srâ gecesi götürüldüünde, sabahlad

1

srâ Sur. 60
1 Abdurrezzâk (1/380) ve bn Cerîr (14/640).

3 srâ Sur. 60
4 Abdurrezzâk (1/380), Ahmed 3/396, 5/450 (1916, 3500), Buhârî (3888, 4716, 6613),

Tirmizî (3134), Nesâî, S. el-Kübra (11292), bn Cerîr (14/641), Taberânî (11641), Hâkim

(2/362) ve Beyhakî (2/365).

5 srâ Sur. 60
5 srâ Sur. 60
7 bn Sa'd (1/213- 215) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (5/39) geçtii üzere Ebû Ya'la.
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zaman gördüklerini bir gruba anlatt. Baz kiiler kendisini yalanlaynca, Yüce

Allah: "Sana gösterdiimiz o görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac,

ancak insanlar snamak için meydana getirdik..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet

hakknda: “Burada Resûlullah'm (saiiaiiahu aleyhi nsBlem) srâ gecesi, Beytü'l-Makdis'te

gördükleri kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Sana gösterdiimiz o görüntüleri

ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana

getirdik../"1 buyruunu açklarken: “Allah ona Beytü'l-Makdis’e giderken

mucizelerden ve ibretlik eylerden baz eyler gösterdi. Bize nakledildiine

göre slam’dan çkp mürted olan baz kiilere Resûlullah (saiiallahu aleyhi «selem)

Beytü'l-Makdis’e götürülüünü anlatt zaman bunu inkar edip yalanladlar

ve ararak: "Bize iki aylk bir mesafeyi bir gecede gidip geldiini mi

söylüyorsun?" dediler/

bn Cerîr'in bildirdiine göre Sehl b. Sa'd der ki: “Resûlullah Malisi aleyhi «selem)

filan oullarnn minberde maymunlar gibi birbirlerinin üzerine sçradklarn

görmü ve bu, houna gitmemiti. Sonra Resûlullah {saUafishu aleyhi ölene

kadar bir daha gülmemiti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana gösterdiimiz o

görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için

meydana getirdik
"6

âyetini indirdi .

7

bn Ebî Hâtim'in, bn Amr’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu ieyhi

w«iem): "Hakem b. Ebî'l-Âs' ve oullarm minberde maymun gibi birbirlerinin

üzerine sçrarlarken gördüm" buyurmutur. Bu sebeple Yüce Allah: "Sana

gösterdiimiz o görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar

' srâ Sur. 60
1 bn shâk, Sîretu bnm Hiâm (399) ve bn Cerîr (14/642).

3 ibn Cerîr (14/643).

4 srâ Sur. 60

* bn Cerir (14/643).

srâ Sur. 60
7 bn Cerîr (14/646). bn Kesîr, Tefsîr'de (5/25) der ki: "Bu isnâd çok zayftr.

Muhammed b. el-Haan b. Zubâle metruk biridir."
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snamak için meydana getirdik. Biz onlar korkuturuz da, bu onlara, büyük

bir azgnlktan baka birey salamaz"' âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in, Ya'lâ b. Murre'den bildirdiine göre Resûlullah Meflahu aleyhi

vesellem): "Bana, Umeyye oullarnn yeryüzünde minberler üzerinde olduklar

gösterildi. Onlar size sahip olacak ve onlarn kötülükte becerikli kiiler

oladuklanm göreceksiniz" buyurdu. Resûlullah (saliailahu aleyhi vesellem) bundan dolay

da çok üzülmütü. Bunun üzerine Allah: "Sana gösterdiimiz o görüntüleri

ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana

getirdik -.."
2
âyetini indirdi.

ibn Merdûye'nin, Haan b. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah Mallahu aleyhi

vesellem) üzüntülü bir ekilde sabahlamt. Kendisine: "Yâ Resûlallah! Neyin

var?" denilince: "Rüyamda bana, Umeyye oullarnn bu minberimde

birbirlerinin arkasna geçtii (birbirlerinin üzerine sçradklar) gösterildi"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Üzülme, bu (gördüün) onlarn

dünyaldr" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana gösterdiimiz o

görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için

meydana getirdik
"3

âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Delâil'de Beyhakî ve bn Asâkir’in bildirdiine

göre Saîd b. el- Müseyyeb der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Umeyye

oullarn minberlerin üzerinde gördü ve bu durum kendisini üzdü. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Bu (gördüklerin) onlara verilecek olan dünyalktr" diye

vahyederek kendisini müjdeledi. "Sana gösterdiimiz o görüntüleri ve

Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana

getirdik ..."4 buyruu da bunu anlatmaktadr. Yani (bu durumu) insanlar

imtihan emek için getirdik mânâsndadr.*

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie, Mervân b. el-Hakem'e:

"Resûlullah'n (saiiaiiahu aieyti veseiism) babana ve dedene: «Siz Kur'ân'da lanetlenmi

olan aaçsnz» dediini iittim" dedi.

’ srâ Sur. 60
1 srâ Sur. 60
5 srâ Sur. 60
4 srâ Sur. 60
5 Beyhakl (6/509) ve bn Asâkir (57/341).
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana

gösterdiimiz o görüntüleri ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar

snamak için meydana getirdik. Biz onlar korkuturuz da, bu onlara, büyük

bir azgnlktan baka bir ey salamaz " 1 buyruunu açklarken: "Resûlullah

(saJieiiehu aleyhi vraeBem) Medine'de iken rüyasnda ashâbyla beraber Mekke'ye

girdiini gördü. Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) zamanndan önce Mekke'ye gitmi

ve mürikler kendisini geri döndürmütü. Baz kiiler "Daha önce bize

Mekke'ye gireceini söylemiti. Ancak geri döndürüldü" dediler.

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «senam) geri dönüü onlan fitneye düürmütü" dedi .

1

bn shâk, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Ba's 'ta Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Resûlullah (niuishu aleyh meflem), Kurey'lileri korkutmak için

zakkum aacn anlatt zaman Ebû Cehil: "Ey Kurey topluluu!

Muhammed'in sizi kendisiyle korkuttuu zakkum aacnn ne olduunu

biliyor musunuz?" dedi. Kurey'liler: "Hayr, bilmiyoruz" deyince: "Bu

kaymayla beraber Yesrib hurmasdr. Eer oray ele geçirirsek ondan

zkkmlanacaz" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "üphesiz, zakkum aac,

günahkârlarn yemeidir"3
âyetleri ile: "Sana gösterdiimiz o görüntüleri

ve Kur'ân'da lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana

getirdik..."4 âyetini indirdi .

5

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur'ân'da

lânetlenen aac, ancak insanlar snamak için meydana getirdik..."
6

buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, Kurey’lilerin kendisiyle korkutulduu

zakkum aacdr. Ebû Cehil: "ibn Ebî Kebe bizi zakkum aac ile

korkutmaktadr" dedi. Sonra hurma ile kaymak getirterek: "Bana yedirin”

demeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onun meyveleri sanki

' srâ Sur. 60
1 bn Cerîr (14/645, 646).

3 Duhân Sur. 43, 44
4
srâ Sur. 60

5 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/362) ve Beyhakî (598).

6 srâ Sur. 60
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eytanlarn kafalardr"
1

âyeti ile: "...Biz onlar korkuturuz da, bu onlara,

büyük bir azgnlktan baka bir ey salamaz"2
âyetini indirdi .

3

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: o^Ajis
"4 buyruunu

açklarken: "Bu «Lanetlenmi aaç» mânâsndadr. Çünkü Allah: «Onun

meyveleri sanki eytanlarn kafalardr»3 buyurmutur. eytanlarda

lanetlenmitir" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Korkuturuz ..."
6
ifadesini açklarken: "Burada zakkum aacyla

Ebû Cehil’in korkutulmas kastedilmektedir" dedi. "Bu onlara, büyük bir

azgnlktan baka bir ey salamaz"7 buyruu hakknda ise: "Burada da Ebû

Cehil’in azgnlnn artmas kastedilmektdir” dedi.

jii jj^.w JV M i joM iji^j.1 îiûMuJ UÜ ip

Jl ^ Jiî * ilu ciU

jii 4J1 JLi * Sui S
i
ssji ‘jteiSi iiul

Uj piipj iMjSilj JljiSlI J JlLrjj Uilâ*.^
ijj> S/ Skl (Uiv:

"Meleklere: «Âdem'e secde edin» demitik, blisten baka
hepsi secde etmi, o ise: «Çamurdan yarattna m secde

edeceim?» demiti. «Benden üstün kldn görüyor

musun? Kyamet gününe kadar beni ertelersen, and olsun

ki, az bir yana, onun soyunu kendi buyruum altna

alacam» demiti. Allah: «Haydi git! Onlardan sana kim

’ Sâffât Sur. 65
1 srâ Sur. 60

3 bn Cerir (14/648).

4 srâ Sur. 60
5 Sâffât Sur. 65
6
srâ Sur. 60

7 srâ Sur. 60
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uyarsa bil ki, cehennem hepinizin cezas olur, hem de tam
bir ceza» dedi. Onlardan gücünün yettii kimseleri

dâvetinle art; süvarilerinle, yayalarnla onlar yaygaraya

bo; mallarna, evlâtlarna ortak ol, kendilerine vaadlerde

bulun. eytan, insanlara, aldatmadan baka bir ey
vaadetmez/' (i«.râ Sur. 6 i - 64)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda öyle dedi:

blis, Allah'n, Âdem'e (aeytsseiam) vermi olduu üstünlüklere hased edip: “Ben

ateim, o ise topraktr” dedi, ite o zaman büyük günahlar balad.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: blis: “Âdem topraktan

ve çamurdan zayf olarak yaratld. Ben ise her eyi yakan ateten yaratldm.

"Onun soyunu kendi buyruum altna alacam" dedi ve haklarnda

düündüünü yerine getirmeye çalt.

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: “Onun soyuna hâkim olacam, mânâsndadr”

dedi.3

bn Cerir ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: J"
4

buyruunu açklarken: “Onun soyunu kendi buyruum altna alacam,

mânâsndadr” dedi.

5

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: *53#

buyruunu açklarken: “Onun soyunu saptracam, mânâsndadr” dedi.
7

ibn Ebî eybe, ibn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: «r*-"
8 buyruunu açklarken: “Burada tam bir ceza

kastedilmektedir” dedi.
1

1 bn Ebî Hatim 1/84 (364).
1 srâ Sur. 62
3 bn Cerir (14/655) ve el-tkân'da (2/24) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
4 srâ Sur. 62
5 bn Cerir (14/655).
6 srâ Sur. 62
7 bn Cerir (14/655).
8
srâ Sur. 63
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "Cehennem hepinizin

cezas olur, hem de tam bir ceza, dedi"
1 buyruunu açklarken:

"Cehennemin azab, kafire çokça verilecek ve daha sonras için onlara bir ey
saklanmayacaktrî'dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlardan gücünün yettii kimseleri davetinle art; süvarilerinle,

yayalarnla onlar yaygaraya bo; mallarna, evlâtlarna ortak ol,

kendilerine vaadlerde bulun" 3 buyruunu açklarken: "Allah’a kar
mahiyete davet eden her kiinin daveti blis'in davetidir. Allah’a kar

masiyette olan her süvari blis'in süvarisi, Allah’a kar masiyette olan her kii

blis’in yayalardr. Allah’a kar masiyette kullanlan her mal da blis’in

maldr. Evlatlar ifadesiyle de çocuklarndan öldürdükleri ve haramla onlarla

beraber olduklan kastedilmektedir" dedi/

Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "Süvarilerinle, yayalarnla onlar yaygaraya bo; mallarna,

evlâtlarna ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun"3 buyruunu açklarken:

"Burada Allah’a kar masiyette giden her süvari, Allah'a kar masiyette

giden her kii, haksz yere alnan bütün mallar ve zinadan doma çocuklar

kastedilmektedir" dedi.

Saîd b. Mansûr, Zemmü'l-Melâhi'de bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlardan gücünün

yettii kimseleri davetinle art..."
6 buyruunu açklarken: "arklarla,

zurnalarla, oyalayc ve batl eylerle gücünün yettii kiileri art,

mânâsndadr" dedi. "Süvarilerinle, yayalarnla onlar yaygaraya bo..." 7

buyruu hakknda ise: "Burada Allah'a kar masiyette olan her süvari ve her

’ bn Cerîr (14/656).
2 srâ Sur. 63
3 srâ Sur. 64
4 bn Cerîr (14/657, 659, 661).

5 srâ Sur. 64
6
srâ Sur. 64

7 srâ Sur. 64
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yaya kii kastedilmektedir” dedi. "Evlâtlarna ortak ol ..."
1 buyruunu

açklarken ise: “Burada da zinadan doma çocuklar kastedilmektedir” dedi.
J

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mallarna,

evlâtlarna ortak ol ..."3 buyruunu açklarken: “Mallarla kendilerine haram

kldklar hayvanlar, evlatlarla da zinadan doma çocuklar kastedilmektedir”

dedi .
4

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken: “Mallanna ortak olmalan tautlanna Bahîre, Sâibe ve Vasîle gibi

hayvanlan adamalardr. Onlarla evlatlarna ortak olmalan ise çocuklarna

AbduM-Hâris ve Abdu'-ems gibi isimler takmalandr” dedi .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: blis: “Ey Rabbim! Âdem

yüzünden beni lanetleyip Cennet'ten çkardn. Ancak ona senin (iznin)le güç

yetirebilirim” deyince, Allah: “Ona musallat ol” buyurdu. blis: “Ey Rabbim!

Arttr” deyince de ona: "Süvarilerinle, yayalarnla onlar yaygaraya bo;
mallarna, evlâtlarna ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun"6 buyurdu.

uabu'I-mân'da Beyhakî ve bn Asâkirîin bildirdiine göre Sâbit der ki:

Bana nakledildiine göre blis: “Ey Rabbim! Âdem'i yarattn ve onunla

aramzda dümanlk kldn. Beni ona musallat kl” dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Onlann göüsleri senin meskenindir” buyurdu. blis: “Ey Rabbim!

Arttr” deyince: “Âdem'in her çocuu olmasnda senin on çocuun olacaktr”

buyurdu. blis yine: “Ey Rabbim! Arttr!” deyince: “Onlann bedenlerinde kan

gibi dolaabilirsin” buyurdu. blis yine: “Ey Rabbim! Arttr!” deyince:

"Süvarilerinle, yayalarnla onlar yaygaraya bo; mallarna, evlâtlarna

ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun"7 buyurdu. Âdem (de^neian), blis'i

Rabbine ikayette bulunarak: “Ey Rabbim! blis’i yarattn, onunla aramzda

dümanlk ve kin klarak onu bana musallat ettin. Ben de ona kar ancak

senin yardmnla güç yetirebilirim” dedi. Bunun üzerine Allah: “Her çocuun

’ srâ Sur. 64
7 bn Ebi'd-Dünyâ (73) ve bn Cerîr (14/657, 658, 660, 661, 663, 664).

J srâ Sur. 64
4 bn Cerîr (14/662, 663).

s bn Cerîr (14/662, 665).

6
srâ Sur. 64

7 srâ Sur. 64
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olmasnda ona, kendisini kötülerden koruyacak iki melek

görevlendireceim” buyurdu. Âdem (eieynisseBm): "Ey Rabbim! Arttr!” deyince:

"Her iyiliin karl on misli verilecektir” buyurdu. Âdem (i'ytanlm) yine: "Ey

Rabbim! Arttr!” deyince: "Gargara anna gelmedikçe çocuklarndan her

kiinin tövbesini kabul edeceim” buyurdu.
1

^ oj

“Dorusu Benim mümin Kullanr üzerinde senin bir

hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter.” (i.r« Sur. 65)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu Benim mümin

kullarm üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz ..."
1 buyruunu açklarken:

"Kendilerine Cenneti takdir etmi olduum kiilerin iledikleri günahlar

mutlaka affederim. Senin onlar üzerinde bir hâkimiyetin yoktur,

mânâsndadr” dedi.

fi !>\s >J ^ iUi fi ^>1 ^jJ'

uiî aaS
j
j>âi fi ^ jûi sp * u_»-j

LJU- fi U-A; jî p.ÜÎ * \jfi jLüy jisrj ^>1 jj Jl

ji p.î fî * fi \jfi s p j-ji ji jj

N p pfi [p fifii CJ\ J lifi fifi fifi tSjiî îjlî
4a?

*

Ikfi Aj lu.jp ^JkJ jUjhJ

"Rabbiniz, lûtfundan nasip arayasnz diye sizin için

denizde gemiler yürütendir. üphesiz O, size kar çok

merhametlidir. Denizde bir skntya dütüünüz zaman,

Allah'tan baka yalvardklarna kaybolup gider, fakat O sizi

karaya çkararak kurtarnca yüz çevirirsiniz. Zaten insan

pek nankördür. Onun karada da, sizi yere batrmasndan
veya banza ta yadrmasndan güvende misiniz? Sonra

1 Beyhakî (7071) ve bn Asâkir (7/439).

1

srâ Sur. 65
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kendinize bir koruyucu da bulamazsnz. Yoksa sizi tekrar

denize döndürüp, üzerinize ortal ykan bir frtna
gönderip, inkarlarnzdan Ötürü sizi suda bomasndan
güvende misiniz? O zaman bize soru soracak bir yardma

da bulamazsnz/' (i,™ Sur. 6ö- 69)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: “Burada «yucri» ifadesiyle yürütmek

kastedilmitir" dedi.
2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "üiijl jLÜ buyruunu açklarken: “Sizin için denizde gemiler

yürütür, mânâsndadr" dedi/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ' el-Horasânî: "dLÜf* ifadesi gemiler

mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Evzaî: "üphesiz O, size kar çok

merhametlidir
"6 buyruunu açklarken: “Bu âyet, mürikler hakknda nâzil

olmutur" dedi.

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "ileli- j&I* j'"7

buyruunu açklarken: “Burada ta yamuru kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “ileli- jLlît

buyruunu açklarken: “Burada Allah'n gökten talar göndermesi

kastedilmektedir" dedi. “Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsnz"

buyruu hakknda ise: “Kendinize ne koruyucu, ne de yardmc bulamazsn z,

mânâsndadr" dedi. "^>1 jü 4*» jl fîbJ fi"
9 buyruunu açklarken: “Sizi

’ srâ Sur. 66
1 bn Cerîr (14/667) ve bn Ebî Hatim 8/6617 (14705).

5 srâ Sur. 66
4 Abdurrezzâk (1/382) ve bn Cerîr (14/667).

5 isrâ Sur. 66
6
srâ Sur. 66

7 srâ Sur 68
8
srâ Sur. 68

9 srâ Sur. 69
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tekrar denize döndürüp (üzerinize ortal ykan bir frtna gönderip,

inkârlannzdan ötürü sizi suda) bomasndan güvende misiniz,

mânâsndadr” dedi.
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Üzerinize

ortal ykan bir frtna gönderip ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada onlar

denizde boup helak edecek frtna kastedilmektedir” dedi.3

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdirrahman b. Amr:

“Kasrga ve frtna denizdedir” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: “Burada kasrga kastedilmektedir2
' dedi. " S

ULJ (ille- fjü Ij-po"
5 buyruu hakknda ise: “Yardmc bulamazsnz,

mânâsndadr" dedi.
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"li~5
"7

ifadesini açklarken: “Burada intikam (alacak bir yardmc)

kastedilmektedir” dedi.®

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...O zaman bize

soru soracak bir yardmc da bulamazsnz" buyruunu açklarken: “Bundan

dolay kimse bizi takip etmez, mânâsndadr” dedi.9

Vuâ uiU yu* js

“And olsun ki, biz insanoullann erefli kldk, onlarn

karada ve denizde gezmesini saladk, temiz eylerle onlar

’ bn Cerîr (14/669-671).
1 srâ Sur. 69

* bn Cerîr (14/671).

4 srâ Sur. 69
5 srâ Sur. 69
6 bn Cerîr (14/671, 672) ve el-tkân’da (2/24) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 srâ Sur. 69
8 bn Cerîr (14/672).

* bn Cerîr (14/672).
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nzklandrdk, yaratklannzn pek çoundan üstün kldk."
(srâ Sur. 7 O)

Taberânî, uabu'l-mân'da Beyhakî ve Târih'te Hatîb'in, Abdullah b.

Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (sa^iBiiehu aieytn veseiiem):
"Kyamet gününde Allah

katnda insandan daha deerli bir ey yoktur

"

buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah!

Meleklerde mi?” deyince: "Evet meleklerde, çünkü melekler Güne ve Ay gibi

(ibadet etmeye) mecburdurlar" buyurdu .

1

Beyhakî’nin baka bir kanalla mevkuf olarak bn Ömer'den bildirip

"Dorusu budur” dedi .

1

Beyhakî'nin uabu'l-mân’da bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Allah

katnda mümin kii meleklerden daha deerlidir” demitir.

5

Taberânî'nin, bn Amr'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salalar aeyh

vBieiiem) öyle buyurmutur:
"
Melekler : «Ey Rabbim! Âdemoullarna dünyay

verdin. Onlar, dünyada yiyor, içiyor ve giyiyor. Biz de seni hamd ile tebih

ediyoruz. Ancak bir ey yemiyor, içmiyor ve bir eyle elenmiyoruz. Dünyay

onlarn kldn gibi âhireti de bize kl» dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

«Kendi elimle yarattm kiileri: «Ol!» dememle oluverenler gibi klmam »"

buyurdu .

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem'den

aynsn bildirir .

5

bn Asâkir'in, Urve b. Ruveym vastasyla Enes b. Mâlik'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Melekler: «Rabbimiz

!

Bizi ve Âdemoullarn yarattn. Onlar yemek yiyen, içecekler içen, giyecekler

’ bn Kesir, Tefsir'de (5/95) geçtii üzere Taberânî, Beyhakî (153) ve Hatîb (4/45).

Beyhakî der ki: "Ubeydullah b. Temmâm bu hadisi rivayette tek kalmtr. Buhâri ise bu

kiinin arib hadisler rivayet ettiini söylemitir."
2 Beyhakî (154).

5 Beyhakî (152).

4 bn Kesir, Tefsir 'de (5/95) geçtii üzere Taberânî, M. el-Kebîr ve M. el-Evsat (6173).

Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (1/82) der ki: "snâdnda uydurmac olan brahim b.

Abdillah b. Hâlid el-Massîsî bulunmaktadr. el-Evsafm isnadnda ise yine uydurmac
olan Talha b. Zeyd bulunmaktadr."

5 Abdurrezzâk (1/382) ve bn Cerir (15/5, 6).
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giyen, kadnlara yaklaan, bineklere binen, uyuyan ve dinlenen kiiler kldn.

Dünyay onlarn, âhireti de bizim kl» dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

«Kendi elimle yarattm ve kendilerine ruhumdan üflediim kiileri: «Ol!»

dememle oluverenler gibi klmam» buyurdu."'

Beyhakî uabu'l-mân'da aynsn Urve b. Ruveym'den mürsel olarak

bildirir.

Beyhakî’nin el-Esmâ ve’s-Sfât' ta Urve b. Ruveym vastasyla Ensar'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiyshu Bieyhi veseHem) öyle buyurmutun "Allah,

Âdemolunu yaratt zaman melekler: «Ey Rabbim! Onlar yiyen, içen,

evlenen ve binenler olarak yarattn. Dünyay onlarn, âhireti de bizim eyle»

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Kendi elimle yarattm ve kendilerine

ruhumdan üflediim kiileri: «Ol!» dememle oluverenler gibi klmam»

buyurdu ." 2

Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sfât'ta baka bir kanalla Urve b. Ruveym el-

Lahmî'den, onun da Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre "Resûlullah(uiM»hu

aleyhi veseM öyle buyurdu” dedi ve bir önceki hadise benzer bir rivayette

bulundu. Ancak “Binenler"' ifadesi yerine: "Atlara binerler

"

buyurmu ve

"...Ona ruhumdan üflediim"3 ksmn zikretmemitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-

mân'da deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "And olsun ki, biz

insanoullarm erefli kldk..."4 buyruunu açklarken: “Onlan elleriyle

yiyenlerden kldk. Dier yaratklar ise direk azlanyla yerler, mânâsndadr”

dedi. 3

Hâkim Târih'te ve Deylemî'nin, Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre

Resûlultah (uiisiiahu aleyhi vesdiem): "And olsun ki, biz insanoullarm erefli

1 bn Asâkir (52/139).
1
Beyhakî (688). Muhakkik: 'snad zayftr. Çünkü isnâd meçhul ve kopuktur"

demitir.
J Sad Sur. Tl
4 srâ Sur. 70
s Beyhakî (5841).
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kildik..."
1 buyruunu açklarken: "nsanoullarmn erefli klnmas

parmaklaryla yemek yemesidir" buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki. "Bir belaya düçar

olmu bir kiiyi gören kii: «Seni mubteli kld eyde beni salkl klan, beni

senden ve birçok insanlardan daha salkl klan Allah'a hamd olsun» derse,

mutlaka Allah ona afiyet verir ve onu ömrü boyunca o beladan korur. " 3

Ebû Nuaym ve Beyhakî'nin Delâil'de bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiiaiiahu Bieyti veseiiem) öyle buyurmutur: "Allah yedi kat gökleri yaratp

en yükseini seçti ve yarattklarndan dilediini oraya yerletirdi. Yine yedi kat

yerleri yaratt en yükseini seçti. Orada da yarattklarndan dilediini

yerletirdi. Sonra yaratklar yaratt ve içlerinde Âdem'i (aievta-M seçti.

Âdemoullanndan da Araplar, Araplardan Mudar', Mudar'dan Kurey{ 'i,

Kurey'ten Hâim oullarn seçti. Sonra Hâim oullarndan beni seçti. Ben de

seçilenlerin içinden seçilenim."
4

(4^ MS O'A ÇJi

j& JJA ^ ölsr * Sl* bj&t Vj

"Kyamet günü bütün nsanlar önderleriyle çaracaz. O
gün. Kimin amel defteri sa eline verilirse, ite onlar

kitaplarn okuyacaklar ve en küçük bir hakszla
uratlmayacaklar. Kim bu dünyada körlük ettiyse âhirette

de kördür, yolunu daha da armtr." (.râ Sur. 7 i, 72)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Kyamet günü bütün insanlan önderleriyle

’ srâ Sur. 70
J Deylemî (7223).

5 bn Ebî eybe (10/395).

4 Ebû Nuaym (18) ve Beyhakî (1/171, 172). Ebû Hatim: "Bu, münker bir hadistir"

dedi.
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çaracaz ...”
1 buyruunu açklarken: ''Burada önderler ifadesiyle hidayete

erdiren liderlerle sapkla götüren önderler kastedilmektedir” dedi.

Ibn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Târih'te Hatîb'in bildirdiine göre Enes:

"Kyamet günü bütün insanlar önderleriyle çaracaz ..."
2 buyruunu

açklarken: "Burada önderlerinden kast peygamberleridir” dedi .

3

bn Cerîrve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid aynsn bildirir.

4

bn Cerlr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kyamet günü bütün insanlar

önderleriyle çaracaz..."s buyruunu açklarken: "Burada önderlerinden

kast, amel defterleridir” dedi .

6

bn Merdûye'nin, Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah Miiahu sie^' vesdM:

"Kyamet günü bütün insanlar önderleriyle çaracaz..."7 buyruunu

açklarken: "Her kavim kendi zamanlarnn lideri, rablerinin kitab ve

peygamberlerinin sünneti ile çanlacaltr" buyurdu.

Tinmizî, Bezzâr, bn Ebî Hatim, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye'nin, Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiUu *yh> veseiiem): "Kyamet günü

bütün insanlar önderleriyle çaracaz ..."
8 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Biri çanltr ve (hesap) kitab sa eline verilir. Boyu altm arn uzatlr

ve yüzü ak edilir. Bana panldayan incilerden taç konulur ve arkadalanna

doru gider. Arkadalar kendisini uzaktan görünce: "Allahm! Onu bize

ulatr ve onu bize bereketli kl” derler. Yanlarna vardnda: "Müjdeler

olsun! Sizden her kiiye bunun gibisi vardr” der. Ancak kafirin yüzü karartlp

Âdem'in sûreti gibi boyu altm arn uzatlr. Sonra bana taç konulur.

Arkadalan onu görünce: "Bunun errinden Allah'a snrz. Allahm! Bizi

onunla bir araya getirme” derler. Bu kii arkadalannn yanna vardnda

1

srâ Sur. 71
1 srâ Sur. 71

3 Hatîb (1/317).

A bn Cerir (15/6).

5 srâ Sur. 71

6 bn Cerir (15/7).

7 srâ Sur. 71

* srâ Sur. 71
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onlar "Allahm! Onu bizden uzaklatr” deyince, o: "Allah sizi uzaklatrsn.

Sizden her kiiye bunun gibisi vardr" karln verir.'

Firyâbî ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime der ki: Yemen

ahalisinden bir grup bn Abbâs’a geldi ve bir kii: 'Kim bu dünyada körlük

ettiyse âhirette de kördür..."
1 buyruunu gördün mü?” deyince, bn Abbâs:

"Meseleyi anlayamadm, daha önceki âyeti oku” dedi. "Rabbiniz, lütfundan

nasip arayasnz diye sizin için denizde gemiler yürütendir..." 3 ksmndan:

"And olsun ki, biz insanoullarn erefli kldk, onlarn karada ve denizde

gezmesini saladk, temiz eylerle onlar rzktandrdk, yaratklarmzn

pek çoundan üstün kldk"4 ksmna kadar okuyunca, bn Abbâs: "Gözü ile

gördüü bu nimetlere kar kör olan kiinin âhiret gözü ile bu nimetleri bir

daha göremeyecei ve dünyadakinden daha sapk biri olaca

bildirilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in el-Azame 'de Dahhâk vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Kim bu dünyada körlük ettiyse âhirette de kördür ..."5

buyruunu açklarken: "Dünyada iken kudretimden, gökyüzünde ve

yeryüzünde yarattklanmdan, dalardan, denizlerden, insanlardan,

hayvanlardan ve buna benzer eylerden gördüklerine kar kör olan kii

âhirette de vasfettiim gibi göremeyecek ve yol bakmndan da daha sapk

olacaktr” dedi .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dünyada iken

Allah'n kudretini görmeye kar kör olan kii âhirette de kör kalacaktr”

dedi.
7

Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda

öyle dedi: "Güne ve Ay'dan, geceden ve gündüzden gördüü delillere kar

’ Tiraüzî (3136, "hasen "), bn Kesîr, Tefsir’dc (5/97) geçtii üzere Bezzâr, bn Hibbân

(7349) ve Hâkim (2/242, 243, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Titmizî,

610).
1 srâ Sur. 72
3 srâ Sur. 1

4 srâ Sur. 70
5 srâ Sur. 72
6 Ebu'-eyh (26, 70).

7 bn Cerîr (15/10).
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inanmayp kör kalan kii görmedii eylere hiç inanmaz ve daha da saptr"

dedi.’
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"Az kalsn seni bile, sana vatyettiimizden bakasn bize

kar iftira edesin diye fitneye düüreceklerdi ve o takdirde

seni dost edineceklerdi. Sana sebat vermemi olsaydk, and
olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin. te o zaman

sana, hayatn da, ölümün de katmerli aclarn tattnrdk.

Sonra bize kar kendine hiçbir yardma bulamazdn"
(srâ Sur. 73- 75)

bn shâk, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Umeyye b. Halef, Ebû Cehl b. Hiâm ve Kurey'ten baz kiiler

Resûlullah'n (uNaiiahu aleyhi veseiiem) yanna geldiler ve: "Gel ilahlarmza el sür, biz de

senin dinine girelim” dediler. O zamanda da Resûlullah'a (saiidiahu aleyhi vntiiem)

kavminden ayrlmak zor geliyor ve onlann Müslüman olmasn istiyordu. Hz.

Peygamber (aaiiailahu aleyhi veseiiem) onlara kar yumuaynca Yüce Allah: "Az kalsn

seni bile, sana vahyettiimizden bakasn bize kar iftira edesin diye

fitneye düüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Sana sebat

vermemi olsaydk, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin. te o

zaman sana, hayatn da, ölümün de katmerli aclarn tattrrdk. Sonra bize

kar kendine hiçbir yardmc bulamazdn”’ âyetlerini indirdi.

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan aynsn bildirir.

bn Cerîr ve bn Ebî HâtirrTin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

Resûlullah (saiyiehu aleyhi «selleri) Haceru’l-Esved'i svazlarken, Mürikler:

"ilahlanmz meshetmedikçe Haceru’l-Esved'i meshetmene izin

vermeyeceiz" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selem): "Ne var ki? Eer bunu

' Ebu'-eyh (66, 67).

1
srâ Sur. 73- 75
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yapacak olsam bile Allah içimi biliyor

"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Az kalsn seni bile, sana vahyettiimizden bakasn bize kar iftira edesin

diye fitneye düüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Sana

sebat vermemi olsaydk, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin.

te o zaman sana, hayatn da, ölümün de katmerli aclarn tattrrdk.

Sonra bize kar kendine hiçbir yardmc bulamazdn" 1

âyetlerini indirdi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn ihâb der ki: Resûlullah (sBiidiahu aleyh»

vEseiiem) tavaf ettii zaman Mürikler kendisine: “lahlarmz sana zarar

vermesin diye onlar meshet" derlerdi. Resûlullah (saiiBiiâu aiayh meiiem) bunu

yapmaya yaknken Yüce Allah: "Az kalsn seni bile, sana vahyettiimizden

bakasn bize kar iftira edesin diye fitneye düüreceklerdi ve o takdirde

seni dost edineceklerdi
"3 âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in, Cübeyr b. Nufeyr'den bildirdiine göre Kurey'liler Hz.

Peygamber’e (saiiaiiahu aleyli veeiiem) gelip: “Eer sen bize peygamber olarak

gönderilmi biri isen, sana tâbi olan aalk insanlar ve köleleri yanndan

uzaklatr. O zaman biz senin dostlann oluruz" dediler. Resûlullah (sMahu altyh

veseiiem) onlann isteine meyledince Yüce Allah ona: "Az kalsn seni bile, sana

vahyettiimizden bakasn bize kar iftira edesin diye fitneye

düüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi
"4

âyetini vahyetti.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

Yüce Allah: "Andolsun yldza, inerken
"5 âyetini indirince, Resûlullah (tatMahu

aleyhi reseiiüm) onlara: "Siz de gördünüz deil mi Lât ve Uzza’y
"6

âyetini okudu.

eytan bunun üzerine: “O, çok güzellerin efaati temenni edilir" diye ki

kelime daha ekledi. Sonra Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi meiim) sûreyi sonuna

kadar okudu ve secde etti. Allah: "Az kalsn seni bile, sana vahyettiimizden

bakasn bize kar iftira edesin diye fitneye düüreceklerdi ve o takdirde

seni dost edineceklerdi
”7

âyetini indirince Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) sürekli

’ srâ Sur. 73- 75
1 bn Cerîr (15/13).

3 srâ Sur. 73

4 srâ Sur. 73

5 Necm Sur. 1

6 Necm Sur. 19
7 srâ Sur. 73
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kederli ve üzüntülü kald. Bunun üzerine Yüce Allah: "Senden önce hiçbir

resûl ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun

bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann

vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"' âyetini indirdi.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Sakif

kabilesi Hz. Peygamber’e (seiMshu aleyhi «ailem): "Bize bir yl frsat ver. lahlarmza

gelen hediyeleri toplarz ve Müslüman olup ilahlarmz krarz" dediler. Hz.

Peygamber (iBiiaflhu aleyhi vesellem) onlara bir yl daha mühlet vermeye niyet edince:

"Az kalsn seni bile, sana vahyettiimizden bakasn bize kar iftira edesin

diye fitneye düüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi
"

1

âyeti

indi .
5

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hayatn da, ölümün de

katmerli aclarn tattrrdk ..."4 buyruunu açklarken: "Burada dünya ve

âhiret azabnn iki kat kastedilmektedir" dedi .

5

Beyhakî'nin Azâbu'l-Kabr’öa bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Hayatn

da... katmerli aclarn tattrrdk ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada kabir

azab kastedilmektedir" dedi .

7

Beyhakî'nin bildirdiine göre Atâ': "...Hayatn da... katmerli aclarn

tattrrdk...'
8 buyruunu açklarken: "Burada kabir azab kastedilmektedir"

dedi .

9

1 Hac Sur. 52
1 srâ Sr. 73
5 bn Cerîr (15/14, 15).

4 srâ Sur. 75
5 bn Cerîr (15A6).
6 srâ Sur. 75
7 Beyhalû (sh. 103).

8 srâ Sur. 75
9 Beyhakî, Azâbu'l-Kobr (113).
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"Seni o yerden (Mekke'den) sürüp çkarmak için neredeyse

seni sktracaklard. Bunu yapabilselerdi, senin ardndan
orada pek az kalrlard. Senden önce gönderdiimiz
peygamberlerimiz hakkndaki kanun böyledir. Bizim

kanunumuzda hiçbir deime bulamazsn." (isrâ Sur. 76, 77
)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: Mürikler

Resûlullah’a (salisilata aleyhi vesBiiem): “Peygamberler am’da otururdu, sen niye

Medine’de kalyorsun?” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «neliem) gitmeye

niyetlenince Yüce Allah: "Seni o yerden (Mekke'den) sürüp çkarmak için

neredeyse seni sktracaklard. Bunu yapabilselerdi, senin ardndan orada

pek az kalrlard
" 1

âyetini indirdi.

bn Cerir’in, Hadramî'den bildirdiine göre Yahudilerden baz kiiler Hz.

Peygamber'e {saiiailahu aleyhi razadem): “Peygamberlerin topraklar am topraklandr.

Bu topraklar ise peygamberler topra deildir” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Seni o yerden (Mekke'den) sürüp çkarmak için neredeyse seni

sktracaklard. Bunu yapabilselerdi, senin ardndan orada pek az

kalrlard
" 2

âyetini indirdi.
3

bn Ebî Hâtim, Beyhakî DelâiYde ve bn Asâkiriin Abdurrahman bn

anm'dan bildirdiine göre Yahudi'ler Hz. Peygamber'e (ssllakhu aleyhi veseliem) gelip:

“Eer sen peygamber isen am’a git. Oras maher yeri ve peygamberlerin

yurdudur” dediler. Hz. Peygamber (uimiahu aleyhi vaniM onlann dediklerini

dorulayarak Tebuk gazvesine çkt. Fakat Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesei em)

am’ almak istiyordu. Tebuk’a vard zaman Yüce Allah srâ Sûresi inip

bitmi iken bu sûrede kendisine: "Seni o yerden (Mekke'den) sürüp

çkarmak için neredeyse seni sktracaklard. Bunu yapabilselerdi, senin

ardndan orada pek az kalrlard. Senden önce gönderdiimiz

peygamberlerimiz hakkndaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir

’ srâ Sur. 76
1
srâ Sur. 76

} bn Cerîr (15/18, 19).
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deime bulamazsn"1

âyetlerini indirdi. Medine’ye geri dönmesini

emrederek: "Senin hayatn, ölümün ve diriliin orada olacaktr” buyurdu.

Cibril kendisine: "Rabbinden iste, çünkü her peygamberin bir dilek hakk

vardr” deyince, Hz. Peygamber Csaiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ne dilememi istiyorsun?"

karln verdi. Cibril: "De ki: Rabbim! Beni dahil edecein yere honutluk

ve esenlikle dahil et; çkaracan yerden de honutluk ve esenlikle çkar.

Katndan beni destekleyecek bir kuvvet ver
" 2

dedi. Bu âyetler Resûlullah’a

(saiiaiishu aleyhi «seUem) Tebuk’ten döndüü zaman indirildi .

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Seni o yerden (Mekke'den) sürüp çkarmak için neredeyse seni

sktracaklard ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: "Mekke ahalisi Hz.

Peygamber'i(£aiiaiiahuai«Y><veseiM Mekke'den çkarmaya niyet ettiler ve çkmas için

baz eyler yaptlar. Allah onlan Bedir gününde helak etti. Hz. Peygamber'in

(sBieJishu deyh mtiin) Mekke’den çkmasndan ksa bir zaman sonra Allah onlar

Bedir gününde helak etti. Allah'n, peygamberlerine kar gelenleri

cezalandrma kanunu da ite bu ekildedir.” 5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunu

yapabilselerdi, senin ardndan orada pek az kalrlard"
6 buyruunu

açklarken: "Burada azdan kast, Bedir gününde onlan helak etmesiydi.

Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem) sonra az bir zaman kalma süreleri de bu kadar

idi .
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarklen: "Az bir

zaman demek, on sekiz ay demektir” dedi.

1

tsrâ Sur. 76, 77
1
tsrâ Sur. 80

1 Beyhakî (5/254, 255) ve bn Asâkir (1/178).

4 srâ Sur. 76
5 Abdurrezzâk (1/383, 384) ve bn Cerîr (15/19).

4
tsrâ Sur. 76

7 bn Cerîr (15/20).
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“Günein batya yönelmesinden gecenin Kararmasna kadar

namaz kl; sabah vakti de namaz kl, zira sabah namazna
melekler ahit olur/' (i.™ Sur. 78 )

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansur, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn
Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Mes'ûd: “Günein batya yönelmesi batmas demektir. Araplar

güne batt zaman: «Güne batya yöneldi» derler" dedi .

1

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Ali:

“Günein batya yönelmesi batmas demektir"dedi.
î

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre

bn Abbâs: “Günein batya yönelmesi, batmas demektir" dedi .

3

bn Merdûye'nin, Ömer b. el-Hattâb’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssllallshu aleyhi vesellem)! "Günein batya yönelmesinden gecenin kararmasna

kadar namaz kl ..."4 buyruunu açklarken: "Günein zeval vaktinden sonra

gecenin kararmasna kadar namaz kl mânâsndadr" buyurmutur.

Bezzâr, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Deylemî'nin zayf bir isnâdla

bildirdiine göre Resûlullah («flaiiehu aleyhi vaseiiam): "Günein batya yönelmesi, zeval

vaktinden sonras demektir" buyurmutur.

3

Mâlik el-Muvatta’öa, Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer: “Günein batya yönelmesi,

zeval vaktinden sonras demektir"' dedi .

1

’ Abdurrezzâk (1/384), Musannef (2096), bn Ebî eybe (2/235, 236), bn Cerîr (15/22-

25), bnu'l-Münzir, M. el-Evsat (2/323), Taberârû (9127-9138) ve Hâkim (2/363, “sahih").

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/331): "snad hasendir" demitir.
1 bn Ebî eybe (2/236).

1 Abdurrezzâk (1/384, 385), bn Ebî eybe (2/235) bn Cerîr (15/25) ve bnu'l-Münzir,

M. el-Evsat: (2/322, 323).

4 srâ Sur. 78

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2227) ve Deylemî (3070).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Ömer: “Günein batya yönelmesi,

gündüzün yansndan sonra batya yönelmesidir" dedi .

2

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Günein

batya yönelmesi, zeval vaktinden sonras demektir" dedi .
5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Günein

batya yönelmesi. .."4buyruunu açklarken: “Burada gölgelerin olumaya

balamasndan sonraki zaman kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr'in, Ebû Mes'ûd Ukbe b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vnellem): "Cibril Güne'in batya yöneldii zaman, zeval vaktinde bana

geldi ve öle namazn bebarer kldk

"

buyurdu .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Berze el-Eslemî: “Resûlullah (saiiaiiehu aieytn

veseiiem) zeval vaktinden sonra öle namazn klard" dedi ve: "Günein batya

yönelmesinden gecenin kararmasna kadar namaz kl ..."7
âyetini okudu .

8

bn Sa'd, bn Ebî eybe ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Mücâhid der

ki: “Kays b. es-Sâib'in malna bakardm. O: “Güne batya yöneldi mi?" diye

sorduunda: “Evet" diye cevap verirsem öle namazn klard” derdi .

9

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre, Enes: “Hz. Peygamber (salBlahu BByhi vestsilem)

öle namazn güne batya yöneldii zaman klard” dedi.

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Gecenin kararmasna kadar

namaz kl ..."
10 buyruunu açklarken: “Burada yats namaz

kastedilmektedir” dedi .

1

1

Mâlik 1/11 (19), Abdurrezzâk 1/384), bn Ebî eybe (2/236) bn Cerîr (15/25) ve

bnu'I-Münzir, M. el-Evsat (2/322).

1 Abdurrezzâk (1/384), Musannef (2052).

3 bn Cerîr (15/25).

* srâ Sur. 78
s bn Ebî eybe (2/235).

6
Beyhakî, Sünen (1/361, 362).

7 srâ Sur. 78
8
îbn Cerîr (15/29- 30), Buhârî (541, 547, 559, 771) ve Müslim (647).

9 bn Ebî eybe (2/235).
10
srâ Sur. 78
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bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Gecenin kararmas ..."
2

buyruunu açklarken: "Burada gecenin karanlklarla birlemesi

kastedilmektedir"' dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Gecenin kararmas ..."3

buyruunu açklarken: "Burada gecenin balamas kastedilmektedir" dedi.4

bnu'l-Enbârî el-Vakfta bildirdiine göre Nafi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

“Bana: “jlül j-Lc. j|"
5 buyruunu açklar msn? asek ifadesi ne anlamdadr?"

deyince, bn Abbâs u karl verdi: "Gecenin karanlklara girmesi demektir.

Züheyr b. Ebî Selmâ bu konuda:

"

“Gece karanl çökene kadar

Elleri çekinde oyalanp durdu
"
demitir."

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Günein yönelmesi zeval

vaktini geçmesi, gece karanl ise Güne'in batmasdr" dedi.
6

Abdurrezzâk’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Günein yönelmesi zeval

vaktini geçmesi ve semann ortasn (batya doru) geçmesidir. Gece

karanl ise batmasdr" dedi.7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken: "Burada sabah namaz kastedilmektedir" dedi.9

bn Ebî eybe, ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"*uîi 6T&"
1

buyruunu açklarken: "Burada sabah namaz kastedilmektedir"

dedi.
2

’ Taberânî (9141, 9142). Heysemî, Mccmau'z-Zcoâid 'de (7/51) der ki: "Taberânî bu

hadisi iki kanalla rivayet etmitir. Senetlerinde ikisi de zayf olan Yahya el-Hmmânî ve

Câbir el-Cu'fî bulunmaktadr."
1
srâ Sur. 78

3 srâ Sur. 78
4 bn Cerîr (15/31).

5 srâ Sur. 78
6 bn Ebî eybe (2/236).

7 Abdurrezzâk (1/358).

8 srâ Sur. 78
9 bn Cerîr (15/36).



Âyet: 78 365

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "*uü oT>S
"3

buyruunu açklarken: “(Kii sabah namazn klarken) melekler ve cinler o

anda ahit olurlar, mânâsndadr” dedi .

4

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve BeyhakTnin uabu'l-mân'öa Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaiiaiu aieytu veseiiem): "Zira sabah namazna

melekler ahit olur''
5 buyruunu açklarken: "Kii sabah namazm klarken

gece melekleri ve gündüz melekleri ahit olur. Yani (gece ve gündüz melekleri) o

anda bir araya gelirler" buyurmutur.

6

Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi vudfan): "Gece

melekleri ve gündüz melekleri sabah namaznda bir araya gelirler"

buyurmutur. Sonra Ebû Hureyre: “Dilerseniz: «Zira sabah namazna

melekler ahit olur»7 buyruunu okuyun” dedi .

5

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî, bn Mes’ûd'dan

bildirir: “Sabah namaznda Allah’n gece melekleri ve gündüz melekleri, yani

gece bekçisiyle gündüz bekçisi ahit olur. Dilerseniz «Zira sabah namazna

melekler ahit olur»9 buyruunu okuyun. Gece ve gündüz melekleri iner (ve

sabah namazna ahit olurlar, mânâsndadr.”10

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl'da, bn Cerîr, Taberânî ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ der ki: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ailem):

' 5râ Sur. 78
J bn Cerîr (15/36).

} srâ Sur. 78
4 Abdurrezzâk (2179).

5 srâ Sur. 78
6 Ahmed 16/126 (10133), Tirmizî (3135, "sahih"), Nesâî, S. el-Kübra (11293), bn Mâce

(670), bn Cerîr (15/33), Hâkim (1/210, 211, "sahih") ve Beyhakî (2735). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2507).

7 srâ Sur. 78
8 Abdurrezzâk (2001), Buhârî (648, 4717) ve el-Kraatu halfel-imam'da (249), Müslim

(649/246) ve bn Cerîr (15/37).

9 srâ Sur. 78
10 bn Cerîr (15/34, 35) ve Taberânî (9139).
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«Zira sabah namazna melekler ahit olur»' buyruunu okudu ve:
"
Sahih

namazna Yüce Allah ile gece ve gündüz melekleri ahit olur" dedi/

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "...Zira sabah namazna

melekler ahit olur
" 3 buyruunu açklarken: "Sabah namazna gece ve gündüz

melekleri ahit olur" dedi .

4

bn Ebî eybe'nin Kâsm'dan bildirdiine göre babas der ki: "Abdullah b.

Mes'ûd sabah namaz için mescide girdi. Ancak bir topluluun srtn kbleye

dayadn görünce, onlara: "Meleklerin namaz ile kble arasndan çekilin.

Çünkü bu iki rekat, meleklerin namazdr" dedi .

5

lilii Lj jlîis ot^ Ü ÎÜ 4j JJJI JAJ

"Geceleyin uyanp, yalnz sana mahsus olarak fazladan

teheccûd namaz kl. Belki de Rabbin seni övülecek makama
yükseltir." (i»™ Sur. 79)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve es-Sâlât'ta Muhammed b. Nasbin bildirdiine

göre Alkame ve Esved: "Teheccûd namaz uykudan kalkp klnan namazdr"

dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Teheccûd namaz, Hz.

Peygamber (sbIMUu aleyhi «seiiem)dnda herkes için neshedilmitir" dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Geceleyin uyanp, yalnz sana mahsus olarak fazladan teheccûd namaz

kl ..."7 buyruunu açklarken: "Bu namaz, Hz. Peygamber’e (saiiaUu aleyhi «selem)

1 srâ Sur. 78
1 Hakîm et-Tirmiz (2/84, 317), bn Cerîr (13/570, 15/34), Taberânî, M. el-Evsat (8635),

K. ed-Duâ (135) vc el-Keâfta (2/80) geçtii üzere bn Merdûye.

’ srâ Sur. 78
4 Abdurrezzâk (1/384).

5 bn Ebî eybe (2/253, 254).

6 bn Cerîr (15/39).

7 srâ Sur. 79
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has bir eydir. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi metan) teheccüd namazna kalkmas

emredildi ve bu namaz kendisine farz klnd" dedi.’

Taberânî M. el-Evsat'ta ve Beyhakî'nin Sünen 'de Hz. Âie'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Üç ey var ki, bana farz sizlere

sünnettir. Bunlar vitir namaz, misvak kullanmak ve teheccüd namazdr

"

buyurmutur .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Muhammed b. Nasr ve DelâiVde Beyhakî'nin

bildirdiine göre Mücâhid: "Sana mahsus olarak fazladan teheccüd namaz

kl
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Teheccüd namaz size ait bir ey

deildir. Bu, Hz. Peygamber'e Miaiiahu aleyhi «seiiem) has bir eydir. Çünkü Hz.

Peygamber'in (oiaiik afeyht «uM gelmi geçmi bütün günahlar balanmtr.

Kendisine yazlmlarla beraber iledii nafile ameller kendisi için farz gibidir.

Bu amelleri günahlanna kar kefaret olarak ilememektedir. Bu ameller

kendisi için nafile ve fazlasdr. Ancak insanlar böylesi amelleri farz olarak

deil de günahlanna kefâret olarak ilemektedir. Bu sadece Hz. Peygamber

(sBiiaiirfu BByti «senem) için has bir eydir."4

bn Ebî Hâtim, Katâde'den aynsn bildirir.
5

bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir.

Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Geceleyin

uyanp, yalnz sana mahsus olarak fazladan teheccüd namaz kl ..."
6

buyruunu açklarken: "Fazladan teheccüd namaz sadece Hz. Peygamber'e

(saiiaitahu aleyhi veseiiem) has bir eydir" dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Muhammed b.

Nasr'n bildirdiine göre Katâde: "...Sana mahsus olarak fazladan teheccüd

’ bn Cerîr (15/40).

1 Taberânî (3266) ve Beyhakî (7/39).

} srâ Sur. 79
4 bn Cerîr (15/41) ve Beyhakî (5/487).

* Fethu'l-BârVde (3/3) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Haeer:

demitir.

‘ srâ Sur. 79

'Isnâd hasendir"
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namaz kl ..."
1

buyruunu açklarken: “taat ve üstün bir derece için kl

mânâsndadr" dedi .

2

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Ebû Umâme: "...Sana mahsus olarak fazladan teheccüd namaz kl ..."3

buyruunu açklarken: “Bu namaz Hz. Peygamber (saMhu aleyh mdlem) için nafile,

sizin için üstün bir derecedir" dedi. Baka bir lafzda ise: “Nafile namaz

Resûlullah’a Maiiahu aleyhi »eseiiem) has bir eydir" eklindedir .

4

Tayâlisî, bn Nasr, Taberânî, bn Merduye, uabu'l-mân'da Beyhakî ve

Târih ’te Hatîb'in bildirdiine göre Ebû Umâme: “Müslüman kii abdest ald
zaman hakkyla abdest alrsa, oturduu zaman günahlan balanm olarak

oturur. Eer namaza kalkarsa o, kendisi için bir üstünlük olur" dedi.

Kendisine: “Nafile namaz m olur?" dediklerinde: “Bu, Hz. Peygamber Matahu

aleyhi vaeiiem) için nafiledir. Kii hatalar ve günahlar içinde giderken nasl olur da

nafile namaz olur? Ancak kendisi için üstünlük olur" karln verdi.
s

Saîd b. Mansûr, Buhârî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Ömer der ki: “nsanlar kyamet gününde gruplar halinde olurlar ve her grup

kendi peygamberinin ardna düerek: “Ey filan! Bize efaat et!" der. En

sonunda herkes efaat için Hz. Peygamber'e (saiiatiahu aleyhi vessiiem) gelir. te o gün

Allah, Hz. Peygamber'uniiaiiahu aleyhi «seHem) Makam- Mahmûd'a iletecektir.

6

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

DelâiVde Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber'e (nteHahu aleyhi «selim):

"...Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir
"

7

buyruunun

açklamas sorulunca: "Oras ümmetime efaat edeceim makamdr

"

buyurdu .

6

1

srâ Sur. 79
1 Abdurrezzâk (1/386) ve bn Cerîr (15/42).

3 srâ Sur. 79
4 Ahmed 36/544 (22210), bn Cerîr (15/42) ve Taberânî (7561).

5 Tayâlisî (1231), Taberânî (7560, 8062, 8063), Beyhakî (2779) ve Hatîb (8/451, 452).
6 Buhârî (4718) ve bn Cerîr (15/50).

7 srâ Sur. 79
8 Ahmed 15/427, 428, 16/489 (9684, 10839), Tirmizî (3137, "hasen"), bn Cerîr (15/47,

48), Keâfta (2/285) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (5/484). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sütten et-Tirmizî, 2508).
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bn Cerîr ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (uiiiiah aleyhi veseiiem): "Makam- 1 Mahmud efaat yeridir"

buyurmutur.

1

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir
"2

buyruunu açklarken: "Oras efaat makamdr"' dedi .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs der ki: “Resûlullah'a

Maiiahu Beyti »esaiM Makam- Mahmûd sorulunca: "Makam- Mahmud efaat

yeridir" buyurdu .

4

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye'nin,

Ka’b b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah {saiiailahu aleyh meltem): "Kyamet

gününde insanlar harolunduu zaman ben ve ümmetim bir tepede olacaz.

Orada Rabbim bana yeil bir hrka giydirecektir. Sonra bana izin verecek ve ben

Allah'n dilediince bir eyler söyleyeceim. te oras Makam- Mahmud'dur”

buyurmutur.

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn

Merdûye ve uabu'l-mân'da Beyhakî, Ali b. el-Hüseyn vastasyla bildiriyor

lim ehlinden bir kiinin bana naklettiine göre Hz. Peygamber (salaiiahu aleyhi

vesailem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde yeryüzü bir deri gibi serilecektir.

Her kiinin ancak ayan basaca kadar bir yeri olacaktr. nsanlarn içinde ilk

olarak ben çarlacam ve secdeye kapanacam. Bana izin verildiinde: «Ey

Rabbim! - Rahman'n sanda bulunan ve daha önce Allah’ asla görmeyen

Cibril'i kastederek— Bu kii senin tarafndan bana elçi olarak gönderildiini

söyledi» diyeceim. O zaman Cibril suskun kalp konumayacak. Bunun

üzerine Rab: «Doru söyledin» buyuracak. Sonra bana efaat için izin

1 bn Cerîr (15/47) ve Beyhakî (299, 302).
J srâ Sur. 79
3 bn CerîT (15/44) ve Taberânî (12474).

4 Keafta (2/285) geçtii üzere bn Merdûye
5 Ahmed 25/60, 61 (15783), bn Cerîr 15/48, 51), bn Hibbân (6479) ve Hâkim (2/363,

"sahîh"). Müsned 'in muhakkikleri: "Müslim'in artna göre isnâd sahihtir" demitir.
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verildiinde: «Ey Rabbim ! Kullarn sana yeryüzünün her tarafnda ibaaet

ettiler» diyeceim. te Makam- Mahmûd da budur."'

bn Ebî eybe, Bezzâr, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye, Hilye'de Ebû Nuaym, Ba's'ta Beyhakî ve el-MuttcHk

ve'l-Mufetrik’te Hatîb’in bildirdiine göre Huzeyfe der ki: nsanlar yüksek bir

yerde toplanr, çaran kiinin sesini iitirler, gözleri görmez olur ve anadan

domu gibi yalnayak ve çplak bir durumda olurlar. Ayakta dururlar ve

Allah’n izni olmadan hiç kimse konuamaz. O srada: "Ey Muhammedi" diye

nida edilir. Muhammed (saüaiiahu aleyhi malam): "Buyur, emrindeyim! Tüm hayrlar

senin elindedir. er senden deildir. Doru yolda olan ancak senin hidayete

erdirdiindir. Kulun senin önünde sana dönüktür. Senden, tekrar sana

dönmekten baka kurtulu ve snak yoktur. Sen yüce ve ulusun. Ey evin

Rabbi! Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim" diyecektir. te bu, Makam-

Mahmûd'dur. 2

Buhârî, bn Cerîr, bn Merdûye'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Güne o kadar yaklaacak ki

insanlarn teri kulaklarna kadar ulaacaktr. Onlar bu durumdayken Âdem'den

(eieyhissBBn) yardm isteyecekler. Âdem (aieyhsaiam) ben buna sahip deilim"

diyecektir bn Ömer der ki: "Sonra Musa'dan (aieyhtsseiam) yardm isteyecekler, o

da ayn cevab verecektir. Sonra Muhammed’den (saUaiiahu aleyhi vesellem) yardm

isteyecekler, Muhammed de (sbUsIIbIu aleyhi mailem) onlara efaat edecek ve Allah

insanlar arasnda hüküm klacaktr. Sonra da yürüyüp Cennet kapsnn

halkasn tutacaktr. te o zaman Yüce Allah Hz. Peygamber'i{saiyiahU 3eyh1 mHifm)

ve bütün cemaat ehlini Makam- Mahmud'a iletecektir.
3

Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (selaiBhu aleyhi «cifem): "Ben (kyamet

gününde) Makam- Mahmud'a çkacam" buyurdu. "Makam- Mahmûd ne

demektir?" diye sorulunca, Resûlullah (»laiiahu aleyhi mallm): "O, siz yaln ayak,

1

Abdurrezzâk (1/387, 2/358), bn Cerîr (15/49, 50), Fethu’l-Bânde (11/327) gedii
üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (4/570, "sahih") ve Beyhakî (303).

* bn Ebî eybe (11/484, 13/378), Bezzâr (2926), Nesâî, S. el-Kübra (11294), bn Cerîr

(15/43, 44, 46, 47),Hâkim (2/363, "sahih"), Ebû Nuaym (1/278), Keafta (2/286) geçtii

üzere ibn Merdûye ve Beyhakî. Heysem, Mecmau'z-Zevâid'de (10/377) der ki: "Rav ileri

So/î/j'in ravileridir."

J Buhârî (14/75, 4718) ve bn Cerîr (15/48).
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çplak ve sünnetsiz bir ekilde getirildiiniz zamandr. lk olarak giydirilecek

kii brahim'dir. Allah: «Dostumu giydirin» buyurunca, tek parçadan oluan

iki beyaz elbise getirilip giydirilecektir ve Arn karsnda oturacaktr. Sonra

benim elbiselerim getirilecek, onlar giyeceim ve brahim'in sanda, daha önce

hiç kimsenin durmad bir makamda duracam. Öncekiler ve sonrakiler bana

gpta edecektir. Sonra da Kevser'den Havz'ma bir nehir açlacaktr" buyurdu.
1

bn Merdûye'nin Amr b. uayb vastasyla babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vEseiiem): ‘‘Rabbinin zikrettii

Makam- Mahmûd nedir?" diye sorulunca öyle buyurdu: "Allah kyamet

gününde insanlar analarndan domu gibi çplak ve sünnetsiz olarak

haredecektir. Büyük korku onlar dehete düürecek ve büyük üzüntüler onlar

etkisi altna alacaktr. O zaman terleri azlarna kadar ulacak ve çetin

zorluklar içinde kalacaklardr. Orada çarlan ve kendisine giysi verilen ilk kii

ben olacam. Sonra brahim çarlacak ve Cennetten iki beyaz elbiseyle

giydirilecektir. Sonra Kürsünün karsnda oturmas emredilecektir. Ben de

sanda kimsenin durmad makamda duracam. Orada konutuumda

dinlenecek ve ahadet ettiimde beni dorulayacaklardr."2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Hz. Peygamber {sayiehu

aleyh, veseiiem): "... Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir
*9 buyruunu

okudu. Yani Allah kyamet gününde Hz. Peygamber'i (uiiaJUvj aleyhi ««Hem) tahta

oturtacaktr.

Tirmizî, bn Huzeyme ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellm) öyle buyurmutur: "Kyamet

gününde Âdem oullarnn efendisi benim ve bunda övünme yoktur. Hamd
A

sanca elimde olacaktr. Bunda bir övünme yoktur. O gün Adem ve dier

bütün peygamberler sancam altnda olacaktr. Yer yarlp da ilk çkarlacak

kii de benim ve bunda övünme yoktur.

nsanlar üç korku yaayacak ve Âdem'e gidip: «Sen bizim atamzsn,

Rabbinden bize efaat dile» diyecekler. Bunun üzerine Âdem: «Ben günah

’ Ahmed 6/328 (3787), bn Cerîr (15/49) ve Hâkim (2/364, 365). Müsned’in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1
Fethu’l-Bâri'de (11/427) geçtii üzere bn Merdûye.

3 srâ Sur. 79
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iledim ve Cennetten yeryüzüne indirildim, siz Nuh'a gidin» diyecek. Nuh a

gittiklerinde: «Ben yeryüzü ahalisine beddua ettim ve helak oldular. Sz

brahim'e gidin» diyecek. brahim'e gittiklerinde: «Musa'ya gidin» diyecek.

Musa'ya gittiklerinde: «Ben bir cana kydm. sa'ya gidin» diyecek. sa'ya

gittiklerinde: «Allah'tan baka bana tapnld. Siz Muhammed'e gidin»

diyecektir. Yanma geldiklerinde onlarla beraber gidip Cennet kapsnn

halkasn tutarak kapy çalacam. «Kimdir o?» denilince: «Muhammed'dir»

cevabn vereceim. Bana kapy açacaklar: «Merhaba!» diyecekler. Ben de

secdeye kapanacam. Allah'n bana ilham ettii ekilde, Allah' övüp hamd ve

dua edeceim. Bana : «Ban kaldr ve dile. stein erilecektir. efaat et,

efaatin kabul edilecektir. Söyle, dediin iitilecektir» denilecek. te oras ia

Allah'n: «Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir»' diye zikrettii

Makam- Mahmud'dur."2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd: 'Belki de Rabbin seni

Övülecek makama yükseltir
"3 buyruunu açklarken: “Allah iman ve kble

ahalisinden bir kavmi Hz. Peygamber'in Uaiiaiiuhu aleyhi veseiiem) efaati ile

cehennemden çkaracaktr. te oras da Makam- Mahmud'dur” dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah, Cehennemden

çkanlacakian zikredince: “Sen neden bahsediyorsun? Yüce Allah: 'Rabbimiz!

Sen kimi Cehennem ateine sokarsan, onu rezil etmisindir. Zalimlerin hiç

yardmclar yoktur"4 ve: '...Oradan her çkmak istediklerinde, oraya

döndürülürler ..."5 buyurmutur" denildi. Câbir b. Abdillah: “Siz Kurân'

okumuyor musunuz?” deyince: “Evet okuyoruz” karln verdiler. Orada

Makam- Mahmud'u iitmediniz mi?” deyince de: “Evet iittik” dediler. Bunun

üzerine: “te oras Allah'n diledii kiileri Cehennemden çkaraca

Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) yeridir” dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd der ki: “Allah efaat için izin verecek ve Ruhü'l-Kudüs Cibril

’ srâ Sur. 79
1
Tirmizî (3148, 3615, "hasen") ve bn Huzeyme, Tevhd 2/621 (363). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2516).

* srâ Sur. 79
4
Âli mrân Sur. 192

4 Secda Sur. 20
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kalkacaktr. Sonra Allah'n dostu brâhîm (aleyhsselvn), sonra sa (aieyhs««n) veya

Mûsa (aieyhiutiam) kalkacak ve dördüncü olarak da efaat için Hz. Peygamber

(uiiaiMu aMn meiiem) kalkacaktr. Ondan sonra hiç kimse kendisi kadar efaat

etmeyecektir. te oras Allah'n: "Belki de Rabbin seni övülecek makama

yükseltir
" 1

zikretmi olduu gibi Makam- Mahmûd’dur."*

bn Merdûye'nin, Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi

»ese ilam]: "Eer Allah'tan isterseniz, beni, bana vad etmi olduu Makam-

Mahmud'a iletmesini isteyin" buyurmutur.

Buhârî’nin, Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre Resûlullah (uMiatu aleyhi

vanilcm): "Ezan sesini iiten kii: «Ey bu tam davetin sahibi ve klnacak namazn

Rabbi, Muhammed'e (saiyahu aleyhi »eseiiem) vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine

vaadettiin Makam- Mahmud'a eritir» diye dua ederse, kyamet gününde

efaat ona hak olur

"

buyurdu .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Selmân der ki: -Hz. Peygamber’e - "ste

sana verilir, efaat et efaatin kabul edilir, dua et duan kabul olunur" denilir.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi maiiam) ban kaldrarak iki veya üç defa:

"Ümmetim!" der. Kalbinde bir buday tanesi veya bir arpa tanesi veya bir

hardal tanesi kadar iman bulunan her kiiye efaat edecektir. te oras

Makam- Mahmud'dur .

4

Deylemrnin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: "Yâ Resûlallah! Makam-

Mahmûd nedir?" diye sorulduunda: "O gün Allah'n Ar'na inecei gündür.

Ar o zaman skntsndan dolay yeni semerin gctrdamas gibi gcrdayacaktr"

buyurdu.

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Belki de Rabbin seni övülecek

makama yükseltir
"5 buyruunu açklarken: "Allah, Hz. Peygamber'i Mey* aleyh.

»Kellem) kendisi ile Cibril arasnda bir yerde oturtacak ve Hz. Peygamber (uiiaMu

' srâ Sur. 79
1 bn Cerîr (15/44, 45). Yine (3/34, 17 /122) baknz. bn Ebî Hatim (8/2508) ve Taberânî

(9760).

} Buhârî (4719).

4 bn Ebî eybe (11(31, 32).

5 srâ Sur. 79
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aleyhi veseiiem) ümmetine efaat dileyecektir. te oras Makam- Mahmûd’duri'

dedi.'

Deylemî'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (»tiiahu aleyhi veseii- m):

"Belki de Rabbin seni övülecek makama yükseltir
7' 1

âyetini okudu ve: "Beni

beraberinde tahta oturtacaktr" buyurdu .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Belki de Rabbin seni övülecek

makama yükseltir
"4 buyruunu açklarken öyle dedi: Hz. Peygamber (salbiUu

aleyhi veseiiem), kral bir peygamber veya kul olan bir peygamber olma arasnda

muhayyer brakld. Cibril Hz. Peygamber’e (sanaiiahu aleyhi «senem) mütevaz' ol diye

ima edince Hz. Peygamber (salisilat efeyi* «seiM kul olan bir peygamber olmay

tercih etti. Bunun üzerine kendisine bununla beraber iki ey verildi. Biri ver

yarlp da ilk çkarlacak kii olmas dieri de ilk efaatçi olmasdr. lim ehli de

bu yerin Makam- Mahmûd olduu görüündedir .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Belki de Rabbin seni övülecek

makama yükseltir
"6 buyruunu açklarken: "Onu beraberinde Ar'nda

oturtacaktr, mânâsndadr" dedi .

7

VrJ> LÜJlJ. ÜJÜ

"De ki: "Rabbim! Beni gireceim yere honutluk ve esenlikle

girmemi, çkaracan yerden de honutluk ve esenlikle

çkmam sala. Katndan beni destekleyecek bir saltanat

(kuvvet) ver." (i, r« Sur. so)

' Taberânî (12474). Heysemi. Mecmuu'z-Zevâid 'de (7/51) der ki: "snadnda bn Lehîa

bulunmaktadr ve bu kiinin desteklenmeyen rivayetleri zayftr. Atâ b. Dînar için: «O
Saîd b. Cübeyr'den hadis iitmemitir» denildi

"

J srâ Sur. 79
3 Deylem (3978).

4 srâ Sur. 79
s bn Cerîr (15/47).

6 srâ Sur. 79
7 bn Cerîr (15/47).
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Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye,

Ebû Nuaym, Delâil'öe Beyhakî ve el-Muhtâre'de Diyâ'nn bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Hz. Peygamber MaiiBtu, aleyhi veseiiem) Mekke'de idi. Sonra hicret

etmesi emredildiinde Yüce Allah: "De ki: Rabbim! Beni gireceim yere

honutluk ve esenlikle girmemi, çkaracan yerden de honutluk ve

esenlikle çkmam sala. Katndan beni destekleyecek bir saltanat (kuvvet)

ver"
1

âyetini indirdi .

2

Hâkim ve Beyhakî'nin Delâil’öe bildirdiine göre Katâde: "De ki: Rabbiml

Beni gireceim yere honutluk ve esenlikle girmemi, çkaracan yerden de

honutluk ve esenlikle çkmam sala. Katndan beni destekleyecek bir

saltanat (kuvvet) ver" 3 âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah, Hz.

Peygamber'i Moliatu aleyhi mellem) Mekke'den honutluk ve esenlik içinde çkanp,

Medine'ye honutluk ve esenlik içinde girmesini salad. Allah'n Peygamberi

bu emre ancak Allah’n gücüyle güç yetirebileceini bilmiti. Bu sebeple

Allah'tan, Allah'n Kitab’na, bildirdii cezalanna, farzlara ve Allah’n

Kitâb'nn hükümlerini uygulamaya yardmc olacak saltanat istedi. Çünkü bu

destekleyici saltanat Allah’n kullanna sunduu kendisinden gelen bir izzettir.

Eer bu güç olmasa kullar birbirlerine girer ve kuvvetliler zayflar yerdi ."4

Hatîb'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: “Vallahi! Allah'n saltanatla

korkutmas Kurân'la korkutmasndan daha iddetlidir” demitir.
5

Zübeyr b. Bekkâr'n Ahbâru'l-Medine 'de bildirdiine göre Zeyd b. Elem

der ki: “Yüce Allah: "Gireceim yere honutluk ve esenlikle girmemi,

çkaracan yerden de honutluk ve esenlikle çkmam sala. Katndan beni

destekleyecek bir saltanat (kuvvet) ver"
6
buyruunda: “Girilecek yerle

Medine’yi, çklacak yerle Mekke’yi, kuvvetle de Ensar' kasdetmitir” dedi.

1 srâ Sur. 80
1 Ahmed 3/417 (1948), Tirmizî (3139, “sahih"), bn Cerîr (15/54), Taberânî (12618),

Hâkim (3/3, “sahih"), Beyhakî (2/516, 517) ve Diyâ (9/535). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Da'îf Sünen et-Tirmizî, 611).

3 srâ Sur. 80
4 Hâkim (3/3, "sahih") ve Beyhakî (2/517).

5 Hatîb (4/108).
6 srâ Sur. 80
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Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti
“

jla” eklinde (mim) harflerini nasbederek okumutur.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Gireceim yere

honutluk ve esenlikle girmemi, çkaracan yerden de honutluk ve

esenlikle çkmam sala ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada girilecek yerle

ölüm, çklacak yerle de ölümden sonra tekrar dirili kastedilmektedir” dedi .

3

U ja * 15j>j jkÜl o) JtÜl jAjj J^Jl »U- Jj
I3U V o-JUi3i VJ Ml* jk

"De ki: «Hak geldi, batl yok oldu. üphesiz batl yok
olmaya mahkûmdur.» Biz Kur'ân'dan, mü minler için ifa ve

rahmet olacak eyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'ân,

ancak zararn artrr." (isrâ Sur. so, s)

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve

bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Mes’ûd der ki: Hz. Peygamber MMu
aleyh veKlem) Mekke'ye girdii zaman Kâbe’nin etrafnda üç yüz altm put

bulunmaktayd. Sonra: "Hak geldi, batl yok oldu. üphesiz batl, yok

olmaya mahkûmdur ."4 "De ki: Hak geldi. Artk batl yeni bir ey ortaya

çkaramaz, eskiyi de geri getiremez"5 diyerek elindeki sopayla onlan dürtüp

devinmeye balad .

6

bn Ebî eybe, Ebû Ya'la ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Câbir der ki:

Resûlullah (sbIMIiNu aleyhi «leiiem) ile beraber Mekke'ye girdiimiz zaman Kâbe’nin

etrafnda üç yüz altm put vard. Resûlullah'n (seJUiahu sfcyh' «saiM emri üzerîne

1 Hâkim (2/234).

2 srâ Sur. 80
3 bn Cerîr (15/56).

4 srâ Sur. 81

5 Sebe Sur. 49
6 bn Ebî eybe (14/488), Buhârî (2478, 4287, 4720), Müslim ( 1781 ), Tirmizî (3137),

Nesâî, S. el-Kubra (11287, 11428) ve bn Cerîr (15/61).
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onlar yüz üstü devirdiler. Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««Hem): ‘'Hak geldi, batl

yok oldu. üphesiz batl, yok olmaya mahkûmdurM âyetini okudu.
2

M. es-Saî/öe Taberânî, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî’nin

bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Resûlullah Msiiahu aleyhi veseiiem) Fetih günü

Mekke'ye girdiinde Kabe'de üç yüz altm put vard. eytan onlar kurunla

ayaklanndan balamt. Resûlullah Mailahu aleyhi »niim) elinde bir sopayla gelip:

"Hak geldi, batl yok oldu. üphesiz batl, yok olmaya mahkûmdur* 3

diyerek her puta vurmaya ve putlar yüz üstü dümeye balad. Bu ekilde

bütün putlar devirdi.4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"üphesiz batl, yok olmaya mahkumdur"5 buyruunu açklarken: "Bâtl

gidicidir, mânâsndadr" dedi.
6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Hak geldi, batl yok oldu
"7 buyruunu açklarken: "Geldi ifadesiyle

Kurîân, yok oldu ifadesiyle de helak olan eytan kastedilmektedir” dedi. "Biz

Kur'ân'dan, mü'minler için ifa ve rahmet olacak eyler indiriyoruz.

Zalimlerin ise Kurîân, ancak zararn artrr"
8
âyeti hakknda ise: "Yüce Allah

bu Kurîân' müminlere ifa ve rahmet klmtr. Mümin kii onu iittii zaman

ondan faydalanr, ezberler ve anlar. Zalim ise ondan ne faydalanr, ne

ezberler, ne de anlar" dedi. 9

bn Asâkir'in bildirdiine göre Üveys el-Karânî der ki: Kur'ân'n okunduu

yerde oturan kii sonuçta oradan mutlaka bir fazlalk veya bir eksiklikle

kalkar. Çünkü Allah'n klm olduu hüküm: "Biz Kur'ân'dan, mü'minler için

1

srâ Sur. 81
1 bn Ebî eybe (14/487), bn Kesîr, Tefsir'dc (5/109) geçtii üzere Ebû Ya'Ia.

3 srâ Sur. 81
4 Taberânî (2/136) ve Beyhakî (5/71, 72). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/176) der ki:

"Ravileri güvenilir kiilerdir."

* srâ Sur. 81
6 bn Cerîr (15/62).

7 srâ Sur. 81

‘ srâ Sur. 82
9 Abdurrezzâk (1/389) ve bn Cerîr (15/61, 63).
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ifa ve rahmet olacak eyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'ân, ancak

zararn artrr
" 1

eklindedir .

2

^tij
tjj* Sli

^ x ' '

^sri ^ÂÎ j*^ jUp! Jî

"nsana nimet verdiimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine

er dokununca da umutsuzlua düer. De ki: "Herkes kendi

yapsna uygun iler görür. Rabbiniz, en doru yolda olan
daha iyi bilir." (i.» sur. s.% 84)

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: “Yüz çevirip yan çizer...*3 buyruunu açklarken: "Bizden

uzaklat, mânâsndadr" dedi .

4

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "

L33d buyruunu açklarken: "Umutsuzlua düer, mânâsndadr" dedi.

"De ki: Herkes kendi yapsna uygun iler görür...** buyruu hakknda ise:

"Herkes kendi hedefine göre uygun iler görür, mânâsndadr" dedi .

7

Hennâd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Herkes

kendi yapsna uygun iler görür...*
8 buyruunu açklarken: "Herkes kendi

niyetine göre uygun iler görür, mânâsndadr" dedi .

9

1

srâ Sur. 82
1 bn Asâkir (9/450).

3 srâ Sur. 83
4 bn Cerîr (15/64).

5 srâ Sur. 83
6 srâ Sur. 84
7 bn Cerîr (15/65, 66).

8 srâ Sur. 84

9 Hennâd (870).
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Sf[ jJaJI jâ Uj I Jî çj^Jl lkJUjj

Sui

"Sana ruh hakknda soru soruyorlar. «Ruh, Rabbimin
bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir» de."

(*râ Sur. 85)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Eb? Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar ..."
1 buyruunu

açklarken: “Hz. Peygamber’e [saiBiahu aieytu veseilem) bu soruyu soranlar

Yahudilerdir” dedi .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Hibbân, bn Merdûye, Ebu Nuaym ve Delâiide Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Mes'ûd der ki: Medine'de bir ekinlikte Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieyti veseilem) île

beraber yürüyorduk. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh. «seiiem) bir hurma dalna

dayanyordu. Bir grup Yahudi ile karlanca Yahudiler birbirlerine: “Ona

ruhu sorun" dediler. Bazlar da: “Sormayn” dedi. Ancak sordular ve: “Ey

Muhammedi Ruh nedir?” dediler. Allah Resulü bir müddet hurma dalna

dayal kald. Bu arada zannedersem kendisine vahiy geldi. Sonra Resûlullah

Maiiahu aieyt veseilem): *Sana ruh hakknda soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin

bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir
09

dedi .

4

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Hibbân, Ebu'-eyh el-Azame’de,

Hâkim bn Merdûye, Ebu Nuaym Delâii'de ve Beyhakî'nin Delâii 'de

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kureyliler, Yahudilere: “Bize bir ey
söyleyin de u adama soralm” dediler. Yahudiler: “Ona ruhu sorun”

karln verdiler. Onlar da sorunca: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar.

De ki: "Ruh, Rabbimin bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir
"5 âyeti

nâzil oldu. Yahudiler: “Bize Tevrat indirildi ve bize birçok bilgi verildi.

’ srâSur. 85
1 bn Cerîr (15/69).

* srâ Sur. 85
4 Ahmed 6/214 (3688), Buhârî (125, 4721, 7297, 7456, 7462), Müslim (2794), Tirmizî

(3141), Nesâî, 5. el-Kübra (11299), bn Cerir (15/67, 68), bn Hibbân (98), Fethu'l-Bâri'dc

(8/401) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (248) ve Beyhakî (2/271).

5 srâ Sur. 85
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Kendisine Tevrat verilen kiilere çok hayr verilmi demektir

1

' dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah: *De k: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler

mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak);

Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi* âyetini indirdi .

1

bn Merdûye'nin Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirdiine göre Yahudiler

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi YBseiiem): "Ruh nedir? Bize bedendeki ruhun nasl

azap göreceini söyle. Zira ruh Allah'tandr” dediler. Bu konuda Resûlullah'a

(saiialBhueiByh. «mim bir ey inmediinden dolay bir cevap vermedi. Bunun üzerine

Cibril, Hz. Peygamber'e (saiuiBhuBiRYhimeiem) gelip: "De ki: "Ruh, Rabbimin bilecei

bir eydir. Size pek az ilim verilmitir*
1
dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seiM

onlara bu haberi verince: "Bu haberi sana kim getirdi?” dediler. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesenem): "Cibril getirdi" cevabn verdi. Yahudiler: "Vallahi

bunu sana ancak dümanmz söyledi" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"De ki: "Her kim Cebrail'e düman ise, bilsin ki o, Allah'n izni ile Kur'ân';

önceki kitaplar dorulayc, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjde

verici olarak senin kalbine indirmitir
*3

âyetini indirdi .
4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Azdâd'da bnu'l-Enbârî, el-

Azame'de Ebu'-eyh ve el-Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre Ali

b. EbîTâlib: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar..."5 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Ruh, yetmi bin yüzü olan, her yüzünde yetmi bin dili bulunan,

her dili yetmi bin lisan bilen ve bütün bu lisanlarla Allah' tebih eden bir

melektir. Allah her bir tebihle yetmi bin melek yaratr ve bu melekler

kyamet gününe kadar dier meleklerle beraber uçarlar.”
6

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Atâ vastasyla bildirdiine

göre ibn Abbâs: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar ..."7 buyruunu

açklarken: "Bu on bin kanad olan bir tek melektir. Onun iki kanad dou ve

1 Ahmed 4/154 (2309), Tirmizî (3140, "sahih"), Nesâî, S. el-Kübra (11314), bn Hbbân
(99), Ebu'-cyh (405), Hâkim (2/531, “sahih") ve Beyhakî (2/269).

1 srâ Sur. 85
3 Bakara Sur. 97
4 bn Cerir (15/69, 70).

5 srâ Sur. 85
6 bn Cerir (15/71), bnu'l-Enbârî (sh. 423), Ebu'-eyh (410), Beyhakî (781). bn Kesîr

(5/113): "Bu hadis gerçekten de çok Jarîb ve acâibtir" dedi.
1 srâ Sur 85
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bat aras kadardr. Onun dili, gözleri ve dudaklar olan bin yüzü vardr. Bunlar

kyamet gününe kadar Allah' tebih ederler" dedi .

1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ruh,

Allah’n emirlerinden bir emir, yaratklanndan bir yaratktr. ekli Âdemolu
gibidir. Gökyüzünden inen hiç bir melek yoktur ki, mutlaka onunla bir ruh

iner" dedi ve: "Cebrail ve meleklerin sra sra durduklar gün ..."
2
âyetini

okudu.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre krime der ki: “bn

Abbâs’a: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin

bilecei bir eydir..."3 buyruu sorulunca: “Siz bu dereceye yetiemezsiniz.

Ona bir ey eklemeyin. Ancak Allah’n Peygamberine öretip: "Size pek az

ilim verilmitir"4 buyurduu gibi söyleyin" karln verdi.

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdullah b. Bureyde:

“ResûlullahiaüaiiBhu aleyhi vejaiiam) ruhun ne olduunu bilmeden vefat etti" dedi .

5

ibn Ebî Hâtim’in, Yezîd b. Ziyâd'den bildirdiine göre iki kii: "Size pek az

ilim verilmitir"
6 buyruu hakknda ihtilafa dümütü. Biri: “Burada Ehl-i

Kitâb kastedilmektedir" dedi. Dieri: “Hayr, Muhammed’in (sailaiiahu Bayhi vesellam)

ümmeti kastedilmektedir” dedi. Bunun üzerine biri bn Mes'ûd'a giderek bu

soruyu sordu. bn Mes'ûd: “Bakara Sûresini okuyor musun?" diye sorunca:

“Evet okuyorum" karln verdi. bn Mes'ûd: "Peki, hangi ilim Bakara

Sûresi’nde yoktur ki? Burada Ehl-i Kitâb kastedilmitir" karln verdi.

Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sfat'ta bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana ruh

hakknda soru soruyorlar..."7 buyruunu açklarken: “Ruh bir melektir"

dedi .

6

1 Ebu'-eyh (411).

J

Nebe' Sur. 38
3 srâ Sur. 85
4 Nebe' Sur. 38

5 Ebu'-eyh (409).
h
Nebe' Sur. 38

7 srâ Sur. 85
3 BeyhakI (780).
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bn Asâkir'in bildirdiine göre Abdurrahman b. Abdillah bn Ümmi'l-

Hakem es-Sekafî der ki: Resûlullah (saiiaitahu aleyhi vesellem) Medine sokaklarndan

birinde iken Yahudiler karsna çkt ve: “Ey Muhammedi Ruh nedir?" diye

sordular. Resûlullah'n (saflaHahu nabl elinde hurma dalndan bir sopa vard.

Ona dayand ve bir süre ban semaya kaldnp durduktan sonra:
*Sana ruh

hakknda soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bilecei bir eydir. Size pek

az ilim verilmitir* buyurdu. bn Asâkir: “Abdurrahman b. Abdillah bn

Ümmi'l-Hakem’in sahabi olduunu söyleyenlerde vardr" dedi.

bnu'l-Enbârî'nin Azdâd'da bildirdiine göre Mücâhid der ki: Ruh

meleklerden bir türdür. Bizim melekleri görmediimiz gibi melekler de onlan

görmezler. Ruh bir yaratktr. Allah onlan dier yaratklanndan hiç kimseye

göstermemitir. Allah'n: ''Sana ruh hakknda soru soruyorlar. De ki: "Ruh,

Rabbimin bilecei bir eydir..."
2 buyruu da bunu ifade etmektedir .

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Selmân der ki: nsanlar ve cinler (sayca) on

parçadr. nsanlar bu on parçadan biri, cinler ise dokuzudur. Melekler ve

cinler yine on parçadr. Cinler on parçadan biri, melekler ise dokuzudur.

Melekler ve ruhlar on parçadr. Melekler on parçann biri, ruhlar ise

dokuzudur. Ruhlar ve Keribiyyûn (büyük melekler) yine on parçadr. Ruhlar

on parçadan biri, Keribiyyûn ise dokuzudur .

4

bn shâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Atâ b. Yesâr der ki: "Size pek az

ilim verilmitir
" 5 buyruu Mekke'de inmitir. Resûlullah (sBlalfahu aleyhi veselem)

Medine'ye hicret ettii zaman Yahudilerin hahamlan gelip: “Ey Muhammedi

Bize nakledildiine göre sen: "Size pek az ilim verilmitir
"6

demektesin. Sen

burada bizi mi, yoksa kavmini mi kastettin?" dediler. Resûlullah (sailaUehu eieyh

vîoDem): "Ben hepinizi kastettim" buyurdu. Onlar: “Sen bize Tevrat’n verildiini

okuyorsun. Orada her eyin bir açklamas vardr" deyince, Resûlullah (saiyahu

aleyhi resellen): "O, Allah ilmi yannda az bir eydir. Allah size bir miktar vermitir.

Onunla amel ederseniz faydalanm olursunuz" buyurdu. Bunun üzerine de

1 srâ Sur. 85
1 srâ Sur. 85
5 Îbnu'l-Enbârî (sh. 422, 423).

4 Ebu'-eyh (422).

5 srâ Sur. 85
6
srâ Sur. 85
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Yüce Allah: "Eer yeryüzündeki aaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa,

arkasndan yedi deniz daha ona katlsa, Allah'n sözleri (yazmakla) yine de

tükenmez. üphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir. (Ey insanlar!) Sizin yaratlmanz ve öldükten sonra tekrar

diriltilmeniz, ancak bir tek insan yaratmak ve diriltmek gibidir. üphesiz

Allah hakkyla iitendir, hakkyla görendir"’ âyetlerini indirdi .

2

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Size pek az ilim

verilmitir
"3 buyruunu açklarken: "Bu Muhammed’i MaiMu aleyhi ««im ve

bütün insanlar kapsamaktadr" dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Size pek az ilim verilmitir
"5

buyruunu açklarken: "Burada Yahudiler kastedilmektedir" dedi.

6

Slj =ip 4, dü v ly-jt && üi

"Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiimizi tamamen
ortadan kaldrrdk; sonra bu konuda bize kar kendine

hiçbir yardma da bulamazdn." (i»r& Sur. 86)

Hakîm et-Tirmizî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki. Yemen’den gelen

grup Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi »Bseiiem) yanna geldii zaman: "Laneti yasakladn"

dediler. Resûlullah (uiuiiM aleyhi «saBam):

"
Yüce Allah' bütün eksikliklerden tenzih

ederim. Bunlar bir krala söylenir. Oysa ben bir kral deilim. Ben Muhammed b.

Abdillah’m

"

buyurdu. Onlar "Biz seni adnla çarmayz" deyince: "Ben

Ebu'l-Kâsm'm

"

buyurdu. Onlar: "Ey Ebu’l-Kâsm! Biz senin için bir ey
sakladk" dediler. Resûlullah Meliahu aleyhi venfcm) yine: "Yüce Allah' bütün

eksikliklerden tenzih ederim. Bu bir kâhine söylenir. Oysa kâhin de, kâhine

giden de kâhinlik te cehennemdedir" buyurdu. Onlardan biri: "Senin Allah’n

Resûlü olduuna kim ahitlik eder?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vneiietn)

eline bir avuç çakl alarak: "Bu, Allah'n Resûlü olduuma ahitlik eder"

’ Lokman Sur. 27, 28
1 bn shâk, Sîretu bn Hâm (1/308) ve bn Cerîr (15/72).

3 srâ Sur. 85
4 bn Cerîr (15/73).

5 srâ Sur. 85
6 bn Cerîr (15/73).
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buyurdu. Bu çakllar Resûlullah'n (saiiai^u aieytu vEseiiem) elinde tebih ederek: “Senin

Allah'n Resûlü olduuna ahitlik ederiz" dediler.

“Sana indirilenden sonra bize bir eyler dinlet" dediklerinde, Resûlullah

(uiaMu aleyhi ««Hem): "Saf balayp duranlara, haykrarak sevk edenlere ve zikri

(Allah'n kelâmn) okuyanlara andolsun ki, sizin ilâhnz gerçekten bir tek

ilâhtr. O, göklerin, yerin ve ikisi arasndakilerin Rabbidir. Doularn da

(Batlarn da) Rabbidir. üphe yok ki biz, yakn göü ziynetlerle bezedik.

Onu itaatten çkan her eytandan koruduk. Onlar, yüce topluluu (ileri

gelen melekler topluluunu) dinleyemezler. Kovulmalar için her taraftan

taa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardr. Ancak onlardan söz

kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder)"
1

âyetlerini

okudu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) sakindi ve gözyalar sakalna akmaktayd.

Onlar: “Aladn görüyoruz. Seni elçi olarak gönderenden korkundan m
alyorsun?" dediklerinde, Resûlullah (salhiishu aisyi vesBiem): “Evet, beni elçi olarak

gönderenden korkumdan dolay alyorum. Beni klç az gibi keskin bir yola

gönderdi. Eer ondan dar çkacak olursam helak olurum " buyurdu ve:

"Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiimizi tamamen ortadan

kaldrrdk; sonra bu konuda bize kar kendine hiçbir yardmc da

bulamazdn"2
âyetini okudu .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin, uabu'l-îmân ’da bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Bu Kuriân mutlaka ref’ olunacaktr" dedi. Oradakiler: “Allah onu

kalplerimize yerletirmiken ve biz onu mushaflarda yazmken nasl olacak

ta ref olunacak?” dediler. bn Mes'ûd: “Bir gün gelir Kufân bir gecede ref

edilir. Sonra hiç bir kalpte ve hiç bir mushafta ref edilmeyen tek bir âyet bile

kalmaz. Sabahladnzda ondan bir ey kalmam olur" deyip: "Andolsun,

dileseydik biz sana vahyettiimizi tamamen ortadan kaldrrdk..."4 âyetini

okudu .

5

1

Sâffât Sur. (1-10).
1
srâ Sur. 86

} Hakim et-Tirmizî (2/216).

1 srâ Sur. 86

5 bn Ebî eybe (10/534, 15/ 175, 176), bn Cerir (15/74), bn Ebî Hâtim 9/2922 (12586),

Taberânî (8698, 8700), Hâkim (4/504, "sahih"), Keafla (2/292) geçtii üzere bn Merclûye



Âyet: 86 385

ibn Ebî Dâvud’un Mesâhifte bildirdiine göre Ibn Mes'ûd: "Bir gece

gelecek ve Kur'ân'dan, kimsenin mushafnda ref edilmeyen bir âyet bile

kalmayacaktr” dedi.

Taberânî’nin bildirdiine göre Ibn Mes'ûd: "Kuriân'a bir gece gelecek ve

onu insanlann içinden alp gidecek. Ondan yeryüzünde hiç bir ey
kalmayacaktr” dedi .

1

Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa bildirdiine göre ibn Mes'ûd: "Kufân ref

edilmeden önce onu okuyunuz. Çünkü o ref edilmeden kyamet

kopmayacaktr” dedi. Oradakiler: "Bu Mushaflar ref edilecek te insanlann

kalplerindeki ne olacak?” deyince, bn Mes’ûd: "Bir gece gelecek ve

göüslerinden alnacaktr. Sabahladklannda: "Sanki biz bir eyler biliyorduk”

diyecekler. Sonra da iirin peine düecekler” karln verdi .

2

Hâkim ve Beyhakî'nin Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi

vewiiem) öyle buyurmutun "slam elbisedeki desenlerin solmas gibi solup

gidecektir. Sonunda orucun, sadakann ve hocan ne olduu bilinmeyecektir.

Yine Allah'n Kitab'ma bir gece gelecek ve ondan yeryüzünde hiç bir ey
kalmayacaktr. Yal adam ve yal kadnlar: «Biz atalarmza: "Lâ ilahe

illallah" kelimeleri üzere yetitik. Biz de öyle diyoruz» diyecekler."3

Târih'te Hatîb'in bildirdiine göre Huzeyfe der ki: "slam'n elbisedeki

desenlerin solmas gibi solup gitmesi yakndr. nsanlar Kuriân' okuyacak

ancak onda bir tatllk bulamayacaktr. Bir gün geceleyip sabahladklannda

Kufân’n ve daha önceki kitaplann götürülmü olduunu görecekler. Hatta

yal adam ve yal kadnlann kalbinden bile sökülüp alnacaktr. Artk namaz

vakitlerini, orucu ve hacc bilmeyeceklerdir. Hatta aralanndan biri: "Biz

insanlann: «Lâ ilâhe illallah» dediini iittik. Biz de: «Lâ ilâhe illallah» diyoruz”

der .

4

ve Beyhakî (2027). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/52, 330) der ki: "eddâd b. Ma'kel

dnda ravileri güvenilir kiilerdir."

’ Taberânî (8700).
J
Beyhakî (2026).

5 Hâkim (4/473, 545,
"
sahih ") ve Beyhakî (2028). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîhu't-Câmi' 7933).

4 Hatb (1/400).
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bn Ebî Dâvud ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre imr b. Atiyye der ki:

Bir gece Kur’ân götürülecektir. Teheccüd namaz klanlar namaza

kalktklarnda bir ey yapamayacaklar ve mushaflarna koacaklardr. Ancak

yine bir ey yapamayacaklardr. Bunun üzerine bazlar bazlannn yan ma

gidecek ve karlatklar eyleri birbirlerine haber verecektir.

ibn Adiy'yin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Miaiiahu ieyhi

meltem): "insanlara öyle bir zaman gelecek ki, Kur'ât yeryüzünden ref edilecektir"

buyurmutur.’

es-Saldt'ta Muhammed b. Nasrin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-

Âs der ki: “Kuriân, indirildii yere geri dönmeden kyamet kopmayacaktr.

Kuriân'n Ar’n etrafnda an (kovan) uultusu gibi «Okunuyorum, ancak

benimle amel edilmiyor. Okunuyorum, ancak benimle amel edilmiyor»

diyecektir.”

Muhammed b. Nasrin bildirdiine göre Leys b. Sa'd: “nsanlar Kuriân'

terk edip baka kitaplara yöneldii zaman Kuriân kaldnlacaktr” dedi.

Deylemî’nin Müsnedu'l-Firdevs’te bildirdiine göre Muâz b. Cebel der ki:

Resûlullah {siyaht aleyhi veseHem) yanmza çkp:
"
Ben aranzda olduum müdaetçe

bana itaat edin. Aranzdan ayrldm zaman Allah'n Kitab'na sanln. Onun

helallann helal haramlann da haram kln. Bir gece gelecek ki, Kur'ân

kalplerden ve Mushaflardan alnacaktr" buyurdu.
2

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: “Bir gece

Allah'n Kitab'na gelinecek ve gökyüzüne kaldnlacaktr. Yeryüzünde ne

Kuriân'dan, ne Tevrat'tan, ne Incil'den, ne de Zebur’dan bir âyet

kalmayacaktr. Onlar insanlann kalplerinden alnacak ve insanlar sapklk

içinde kalacaktr. Ne halde olduklann bile bilmeyeceklerdir.”3

Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Deylemî'nin, Huzeyfe ve Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (afteiBhu aleyhi «»iem): "Allah'n Kitab'na öyle bir gece

’ bn Adiy (1/189).

1 Deylemî (3666).

3 Hâkim (4/506, "sahih").
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gelecek ki, insanlar uyandnda ne yeryüzünde, ne de Müslüman bir kiinin

içinde ondan bir âyet bulunmayacaktr" buyurdu .

1

bn Merdûye’nin, Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiiuhu

aleyhi vesellem): “Zikir ve Kur'ân (göe) kaldrlmadan kyamet kopmayacaktr"

buyurdu.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs ve bn Ömer öyle dediler:

Resûlullah Mailahu aleyhi vesellem) hutbesinde: "Ey insanlar! Haber aldma göre

Allah'n Kitâb'yla beraber baka kitaplar yazmaktasnz. Bu kitaplar da nedir?

Allah'n Kitab’na öfkelenmesi yaktdr. Bir gece gelecek, hiçbir kalpte ve hiçbir

katta ondan bir harf brakmayp beraberinde götürecektir" buyurdu. “Yâ

Resûlallah! Müminlerin durumu ne olacak?" denilince: "Allah hakknda hayr

diledii kiinin kalbinde Lâ ilahe illallah' brakacaktr" buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in, Kasm b. Abdirrahman vastasyla babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: “Bir gün gelecek ki, bir gece yarsnda Cibril gelerek

Kur'ân' alp götürecektir" dedi. Sonra: "Andolsun, dileseydik biz sana

vahyettiimizi tamamen ortadan kaldrrdk; sonra bu konuda bize kar

kendine hiçbir yardmc da bulamazdn" 2
âyetini okudu.
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"De ki: Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'ân'm bir

benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de

destek olsalar yine onun benzerini getiremezler."

(*râ Sur. 88)

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Mahmûd b. Seyhân, Nu'mân b. Adâ, Bahrî b. Amr ve Selâm b.

Mikem, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyh vesellem) gelip: “Ey Muhammedi Bize kendisiyle

geldiin eyden haber ver. Allah katndan getirdiin hak bir ey midir? Biz

onun Tevrat'n dizildii gibi dizilmi olduunu görmüyoruz" dediler. Bunun

’ Dcylemî (8414).
1 srâ Sur. 86
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üzerine Resûlullah (»iaittu aleyhi vesei.em):
"
Vallahii, siz bunun Allah kahnc'.an

olduunu biliyorsunuz" buyurdu. Onlar: "Biz sana, senin getirdiin gibi bir

ey getirebiliriz” deyince Yüce Allah: "De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu

Kuriân'n bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek

olsalar, yine onun benzerini getiremezler"

1

âyetini indirdi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "De ki: Andolsun, insanlar ve

cinler bu Kuriân'n bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine

de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler" 3 âyetini açklarken:

"Eer cinler ortaya çksa ve insanlar onlara yardm edip toplansalar, Kur’âVn

bir benzerini oluturamazlar” dedi .
4

% & öp ji * of'P & P* j ijfoi
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"Dediler ki: «Yerden bize bir pnar fkrtmadkça; yahut
senin hurmalardan, üzümlerden oluan bir bahçen olup,

aralarndan arl arl rmaklar aktmadkça; yahut iddia

ettiin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça

düürmedikçe; yahut Allah' ve melekleri karmza
getirmedikçe; yahut altndan bir evin olmadkça; ya da
göe çkmadkça sana asla inanmayacaz. Bize gökten

okuyacamz bir kitap indirmedikçe göe çktna da
inanacak deiliz.» De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben

ancak resûl olarak gönderilen bir beerim." (i«-& Sur. 90413)

1

srâ Sur. 88
1 bn shâk, Sîrelu ibn Hiâm (1 f) (1/570) ve bn Cerîr (15/76).

3 srâ Sur. 88
4 bn Cerîr (15/77).
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bn Ishâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir:

Rabîa'nn iki olu Utbe ve eybe, Ebû Süfyân b. Harb, Abdü'd-Dâr

oullarndan bir kii, Esed oullanna mensup Ebu'l-Bahterî, Esved b. el-

Muttalib, Zem'a b. el-Esved, Velîd b. Muîre, Ebû Cehl b. Hiâm, Abdullah b.

Ebî Ümeyye, Ümeyye b. Halef, Âs b. Vâil, Haccâc'n oullan Sehm

kabilesinden olan Nubeyh ve Münebbih, güne batmmdan sonra Kâbe’nin

arkasnda toplandlar. Bir ksm dier bir ksma: "Muhammed'e bir heyet

gönderin ve onunla konuup tartsnlar. Böylece daha sonra ona kar mazur

saylrsnz" dedi. Bu ekilde: “Kavminin en ileri gelenleri seninle konumak

için topland" diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu Biayh

vbvbIIciti) kendi konusunda onlann durumunda bir deiiklik olduunu

zannederek acele ile yanlanna geldi. Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi vMsita) onlan

korur, hak yola gelmelerini ister ve kendisine kar gelmeleri zoruna giderdi.

Yanlanna gelip oturduunda: "Ey Muhammedi Biz seni bir mazeretimiz

kalmasn diye çardk. Allah'a yemin olsun ki, Araplardan hiç kimse, kavmine

senin kavmine soktuun gibi (kötü) bir ey sokmad. Sen atalarmza

küfrettin ve dinimizi aypladn. Hayallerimizi aklszlkla itham ettin.

lahlanmza küfrettin ve birliimizi dattn. Aramza sokmadn bir kötülük

kalmad. Eer mal toplamak için öyle bir eyle geldiysen, sana bizden daha

fazla maln olacak kadar mal toplanz. Eer bir makam içinse seni efendimiz

klarz. Eer mülk istiyorsan seni kralmz ederiz. Eer sana gelen bunlar

getiren bir cin ise ve sana musallat olmusa ondan kurtulman için bütün

mallanmz tedavin için sarfedelim veya ondan dolay seni mazur görelim"

dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (niBiiahu aleyhi mailem):
"
Ben dediiniz eyler peinde

deilim. Ben size getirdiklerimle ne mallarnz, ne bir makam, ne bir mülk

istemek için gelmedim. Ancak Allah beni size elçi olarak gönderip bana kitap

indirdi ve sizi müjdeleyip uyarmam emretti. Ben de size Rabbimin emirlerini

bildirip nasihatte bulundum. Eer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin

dünyada ve âhiretteki nasibiniz olur. Eer kabul etmeyip redderseniz Allah'n

emrine, Allah aramzda hükmedinceye kadar sabrederim" buyurdu.

Onlar öyle dediler: "Ey Muhammedi Eer sana arzettiklerimizi kabul

etmeyecek olursan, sen de biliyorsun ki bizim gibi memleketi dar, mallar az

ve maieti zor olan hiç kimse yoktur. Seni gönderdii ile gönderen

Rabbinden etrafmz daraltan u dalan kaldrmasn, memleketimizi
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düzeltmesini, içinde Irak ve am nehirleri gibi rmaklar aktmasn, daha önce

yok olan atalarmz tekrar diriltmesini iste. Dirilttikleri arasnda Kusay b. Kilâb

da bulunsun. Çünkü o doru olan bir kiiydi. Onlara senin dediklerinin hak m,

batl m olduunu soralm. Eer istediklerimizi yaparsan, atalanmz

dediklerini dorularsa, bizde seni dorulanz. Getirdiklerinle Allah katndaki

yerini kabul eder ve seni peygamber olarak gönderdiine inanrz."

Bunun üzerine Resûlullah (saiuum aleyhi vasilim): "Ben bunun için gönderilmedim.

Ben Allah katndan bana verdikleriyle geldim ve bana venleni size bildirdim.

Eer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin dünyada ve âhiretteki nasibiniz

olur. Eer kabul etmeyip redderseniz Allah'n emrine, Allah aramzda

hükmedinceye kadar sabrederim" buyurdu. Onlar: “Eer bize bunlan

yapmayacaksan kendin için Rabbinden senin dediklerini tasdik edici ve bizi

sana kar tutumlarmzdan geri çevirecek bir melek göndermesini dile. Yine

sana bahçeler, hazineler, altndan ve gümüten kökler yapmasn iste ki

aramakta olduunu gördüümüz eylere ihtiyacn kalmasn. Sen çarlarda

dolayor ve bizim gibi maietin için urayorsun. Böylece senin Rabbinin

katndaki yerini ve dediin gibi peygamber olup olmadn anlanz" dediler.

Resûlullah (uMMu aleyhi veseiian): "Ben bunlar yapacak deilim. Ben bunlan

Rabbinden isteyecek kii deilim. Fakat Allah beni müjdeleyin ve uyana olarak

gönderdi. Eer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin dünya da ve âhirette

ki nasibiniz olur. Eer kabul etmeyip redderseniz Allah'n emrine, Allah

aramzda hükmedinceye kadar sabrederim" buyurdu.

Onlar: “Eer iddia ettiin gibi Rabbin diledii eyi yapabilirse, o zaman

gökyüzünü aa indir. Aksi takdirde sana inanmayacaz" dediler. Bunun

üzerine Resûlullah (laiiallalu aleyhi mettenO: "O Allah'n bilecei bir eydir. Eer dilerse

bunu yapar" buyurdu. Onlar: "Ey Muhammedi Bize bildirildiine göre

Rabbinin, bizim seninle oturacamz, sana sormak istediimiz eyleri

soracamz, dilediimiz eyleri isteyeceimizi bilmesi, sana geleceimizi ve

getirdiklerine inanmadmz zaman bize ne yapacan haber vermesi

meselesi ise, Yemâme'de kendisine Rahmân denilen bir kiinin

(Museyleme'nin) bunlan sana bildirmesidir. Vallahi, biz asla Rahmân'a

inanmayz. Ey Muhammedi Artk sana kar bir özrümüz de yoktur. Vallahi,

artk seni bu yaptklanndan sonra brakacak deiliz. Ya sen bizi veya biz seni

yok edeceiz" dediler. Aralanndan bir kii: "Bize Allah' ve melekleri
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göstermediin müddetçe sana iman etmeyeceiz” dedi. Öyle dedikleri

zamanda Resûlullah Miaibhu aleyhi veseiiem) onlan brakp kalkt.

Beraberinde Abdullah b. Ebî Ümeyye de kalkarak: “Ey Muhammedi

Kavmin sana diyeceini dedi ve sen kabul etmedin. Sonra Allah'n yanndaki

yerini bilmeleri için baz eyler istediler onu da yapmadn. Sonra kendisiyle

onlan korkuttuun azabn acele olarak gelmesini istediler. Vallahi sen

gözümün önünde gökyüzüne merdiven dayayp çkmadkça, oraya ulap

beraberinde açk bir nüsha ve dediklerine ahitlik edecek dört melek

getirmedikçe sana iman etmeyeceim. Allah'a yemin olsun ki, bunlar

yapacak olsan bile, zannederim ki yine sana iman etmem” dedi ve

Resûlullah’l (ssllaMu aleyhi vasallem) brakp gitti.

Resûlullah da (saiiaiiahu aleyh, «seiiem) kendisini çardklar zaman ümid ettii eyin

bo çkmasndan ve böylesine kendisinden uzaklamalanndan dolay ailesinin

yanna üzüntülü bir ekilde geri döndü. Abdullah b. Ebî Ümeyye'nin bu deyii

üzerine, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiietn): “Dediler ki: "Yerden bize bir pnar

fkrtmadkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluan bir bahçen

olup, aralarndan anl arl rmaklar aktmadkça; yahut iddia ettiin gibi,

gökyüzünü üzerimize parça parça düürmedikçe; yahut Allah' ve

melekleri karmza getirmedikçe; yahut altndan bir evin olmadkça; ya da

göe çkmadkça sana asla inanmayacaz. Bize gökten okuyacamz bir

kitap indirmedikçe göe çktna da inanacak deiliz." De ki: "Rabbimi

tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beerim"1

âyetleri

indirildi.

“Rahmân'a inanmayz” demeleri hakknda da: "(Ey Muhammedi) Böylece

seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmi olduu bir ümmete

gönderdik k, onlar Rahmân' inkâr ederken sana vahyettiimizi

kendilerine okuyasn. De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan baka hiçbir ilâh

yoktur. Ben yalnz O'na tevekkül ettim, dönüüm de yalnz O'nadr" 2
âyeti

nâzil oldu.

Yine kavminin kendisinden etrafndaki dalan kaldrmasn, yerlerinin

genilemesini ve ölü atalannn tekrar diriltilmesini istemelerinden dolay:

'

srâ Sur. 90- 93

* Ra' d Sur. 30
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"Kendisiyle dalarn yürütülecei veya yeryüzünün parçalanaca, ya da

ölülerin konuturulaca bir Kur'ân olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu).

Fakat bütün emir yalnz Allah'ndr. man edenler anlamadlar m ki, Allah

dileseydi bütün insanlar doru yola eritirirdi. Allah'n sözü yerine

gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar iler sebebiyle devaml olarak, ya

büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarnn yaknna inecektir.

üphesiz Allah, verdii sözden dönmez*' âyetini indirdi.
2

Saîd b. Mansûr, Ibn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyn "Dediler ki... sana asla inanmayacaz*3 buyruunu

açklarken: "Bu âyet Ümmü Seleme'nin kardei Abdullah b. Ebî Ümeyye

hakknda nâzil olmutur" dedi.4

bn Cerîr'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî bu âyeti: J*-*
5

eklinde eddesiz olarak okudu” dedi.
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yerden bize bir

pnar fkrtmadkça*7 buyruunu açklarken: "Bu, memleketimizde pnar

fkrtmadkça, mânâsndadr” dedi.
0

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesiyle pnarlar kastedilmektedir” dedi.
10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "13Û" ifadesi pnardan akan

nehir mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut senin

hurmalardan, üzümlerden oluan bir bahçen olup ..."
1

buyruunu

açklarken: "Burada bahçeden kast, köydür" dedi.

’ Rü'd Sur. 31
1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/295- 298) ve bn Cerîr (15/87- 90).

1 srâ Sur. 90
4 bn Cerîr (15/90, 91).

5 srâ Sur. 90
6 bn Cerîr (15/79).

7 srâ Sur. 90

* bn Cerîr (15/78).

9 srâ Sur. 90
10 bn Cerîr (15/78).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "liIS cJd] »lilJl ka.li jî"
2

buyruunu açklarken: “Gökyüzünü üzerimize parça parça düürmedikçe,

mânâsndadr" dedi.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Yahut Allah' ve

melekleri karmza getirmedikçe... "A buyruunu açklarken: “Apaçk

göstermedikçe, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: 6* & öjfc jl"
5 buyruunu

açklarken: “Burada altndan evler kastedilmektedir" dedi.
6

Fedâil 'de Ebû Ubeyd
,
Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Mesâhifte bnu'l-Enbârî ve , Hilye 'de Ebû Nuaym'n bildirdiine göre

Mücâhid der ki: “Abdullah’n kraatnda ^ dJ 31" eklinde
m

okuyana kadar “Zuhruf" ifadesinin ne olduunu bilmezdim" dedi.7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “Zuhruf" ifadesi altn

mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Bize gökten okuyacamz bir kitap indirmedikçe göe çktna da

inanacak deiliz ..."
8 buyruunu açklarken: “Filan olu filan diye her kiinin

bann ucuna okuyaca bir sahife indirmedikçe inanacak deiliz,

mânâsndadr" dedi.9

1

srâ Sur. 91
1 srâ Sur. 92
3 bn Cerîr (15/81, 82).

4 srâ Sur. 92
s srâ Sur. 93
6 bn Cerîr (15/84).

7 Ebû Ubeyd (sh. 175), bn Cerîr (15/85) ve Ebû Nuaym (3/284). bn Mes'ûd'un bu

kraati mushafn kraahna muhalif olduu için iz bir krattr.
8 srâ Sur. 93
9 bn Cerîr (15/86).
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*£ & ^ ij^ JU;& 44^1 4i A\ j*;&
LU>j U&J illi- (4>>rj ui^ V^' fji (^>^J

»W jUÜSj UT

“Allah, kimi doru yola iletirse ite o, doru yolu bulmutur.
Kimi de saptrrsa, böyleleri için O'nun dnda dostlar

bulamazsn. Onlar kyamet günü korler, dilsizler ve sarlar
olarak yüzüstü haredeceiz. Varacaktan yer cehennemdir.
Cehennemin atei dindikçe, onlara çlgn atei artmnz."

(Ura Sur. 97)

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn
Merdûye, el-Ma'rife'de Ebû Nuaym ve el-Esmâ ve's-SfSt'ta Beyhakî'nin

bildirdiine göre Enes der ki: “Yâ Resûlallah! nsanlar nasl yüzüstü

harolunacak?” denildiinde, Resûlullah Maiiahu afcyhi mM: "Onlar ayaklan

üzerinde yürüten, yüzüstü yürütmeye de kadirdir" buyurdu.’

bn Çerimin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Resûlullah (sBiiaiiahu sayh

taifem): "Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; ite onlar

konumlar itibariyle daha kötü, tuttuklar yol itibariyle daha sapktrlar"
2

âyetini okuyunca, ashâb: “Ey Allah'n Peygamberi! Nasl yüzüstü

yürüyecekler?" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiemi: "Otlan ayaklan üstünde

yürüten yüzüstü yürütemez mi?" buyurdu.3

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Cerîr, bn Merdûye ve Ba's'ta Beyhakî'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiahu aleyhi «esellem): "Kyamet gününde

insanlar üç snf olarak harolunacaktr. Bir snf yürüyerek, bir snf binerek ve

bir snf yüzüstü eklindedir" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Nasl yüzüstü

yürüyecekler?" deyince: "Onlar ayaklan üzerinde yürüten yüzüstü

1 Ahmed 20/131, 21/89 (12708, 13392), Buhârî (4760, 6523), Müslim (2806), Nesâî, S el-

Kübra (11367), bn Cerîr (17/449), bn Ebî Hâtim (8/2692), Hâkim (27402), Ebû Nuaym
(1/229 (821) ve Beyhakî (1068).

1
Furkân Sur. 34

3 bn Cerîr (17/450).
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yürütmeye de kadirdir. Onlar her çknt ve dikenden yüzleriyle saknacaktr

"

buyurdu.
1

Ahmed, Nesâî, Hâkim, bn Merdûye ve Ba's'ta Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ebû Zer: "Onlar kyamet günü körler, dilsizler ve sarlar olarak

yüzüstü haredeceiz ..."
2

âyetini okudu ve: "Doru söyleyen ve tasdik

edilen kii olan Resûlullah (sBiiafahu aleyhi Kyamet gününde insanlar üç grup

olarak harolunacaktr. Bir grup yedirilmi, giydirilmi ve bindirilmi

ekildedir. Bir grup yürür ve koar bir ekildedir. Dier gurubu ise melekler yüz

üstü sürükleyecektir" buyurdu.

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Merdûye ve Hâkim'in Muâviye

b. Hayde'den bildirdiine göre Resûlullah (saiialishu aleyhi veseiiem) eliyle am tarafn

iaret ederek: "Sizler kyamet gününde yaya olarak, binitli olarak ve yüzüstü

sürünerek burada harolunacaksnz

"

buyurdu/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "l U&3 KÜ" 5

buyruunu açklarken: "Onlar kendilerini sevindirecek bir ey göremez,

kendileri için faydal bir ey söyleyemez ve yine kendilerini sevindirecek bir

ey dinleyemezler" dedi.
6

Buhârî Târih'te, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaKu aleyhi veseiiem): "Facir kiiye içinde

bulunduu nimetten dolay gpta etmeyin. Zira onun peinden süratle koan

(Cehennem) vardr" buyurdu ve: "...Varacaklar yer cehennemdir.

Cehennemin atei dindikçe, onlara çlgn atei artrrz"

7

âyetini okudu/

1

Ebû Dâvud, et-Tayâlisî (2689), Tirmizî (3142, "hasen") ve bn Cerîr (17/450). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 612).

* srâ Sur. 97
3 Ahmed 35/360 (21456), Nesâî (2085), Hâkim (4/564, "sahîh’'). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daîf Sünen en-Nesâî, 119).

4 bn Ebî eybe (14/142), Ahmed 24/213, 214, 233, 245, 246 (20011, 20031, 20050),

Tirmizî (2192, 2424, 3143, "hasen"), Nesâî, S. el-Kübra (11431) ve Hâkim (4/564). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1976).).

5 srâ Sur. 97
6 bn Cerîr (15/93, 94).

7 srâ Sur. 97
8 Buhârî (2/232, 3/345) ve Beyhakî (4542). râkî: "snâd zayftr" demitir.
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Beyhakî’nin uab'da bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uiuiahu 8iey*i

vesBiiam) öyle buyurmutur: "Dünya yeil ve tatldr. Kim onda haramdan

kazanp haksz bir yerde kullanrsa Allah âhirette ona zelil mekân hak klar.

Allah ve Resûlü'nün malnda nice mal savuranlar vardr ki, onlar kyamet

gününde atetedir. Zira Yüce Allah: «Cehennemin atei dindikçe, onlara

çlgn atei artrrz»
1

buyurmaktadr."
1

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Varacaklar yer

cehennemdir"3 buyruunu açklarken: “Onlar Cehennemin odunudur,

mânâsndadr" dedi/

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebi Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: uK"5 buyruunu açklarken: “Cehennemin

atei dindikçe, mânâsndadr" dedi .

6

ibn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Cehennemin atei dindikçe, onlara çlgn atei artrrz"7

buyruunu açklarken: “Cehennemin atei söndükçe odunu arttnlr,

mânâsndadr" dedi .

8

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve ibnu'l-Enbârî Eddâd'da

bildirdiine göre bn Abbâs: "Cehennemin atei dindikçe, onlara çlgn atei

artrrz"* buyruunu açklarken öyle demitin “Cehennem atei onlan

yaktkça odunlar arttnlr. Ancak yanp kendilerinden bir ey kalmad
zaman etrafna s veren kor olur. Cehennem ateinin dinmesi de bu ekilde

kor olmasdr. Ona yeni kiiler getirildii zaman onlara da ayn eyi yapar.”
1 *

’ srâ Sur. 97
J
Beykakî (5527). Elbânî, es-SilsiUtu’d-Dalfa'da. (2534) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

* srâ Sur. 97
* bn Cerîr (15/94).

5 srâ Sur. 97
6 bn Cerîr (15/95).

7 srâ Sur. 97
8 bn Cerîr (15/95), et-Talîk’te (4/241) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
9 srâ Sur. 97
,0 bn Cerîr (15/95, 96) ve bnu'l-Enbârî (sh. 176).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Katâde:

"Cehennemin atei dindikçe, onlara çlgn atei artrrz*' buyruunu

açklarken: “Cehennem atei derilerini her yakmasnda azab yeniden

tatsnlar diye derileri bir baka deriyle deitiriliri' dedi .

1

Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nafi' b. el-Ezrak kendisine:

“Bana: "öi- U£"3 ifadesini açkla" deyince, ibn Abbâs: “Habu" ifadesi bir

sönüp bir alevlenen ate mânâsndadr" dedi. Nafi': “Araplar bu ifadeyi

bilirler mi?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. âirin:

"Ate sönmeye yü2 tutmuken azaplar azalr

Souduklarnda tarafmdan ate tekrar yaklr" dediini iitmez misin?"
4

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ebû Salih: lift
"5 buyruunu

açklarken: “Atein her kzmasnda, mânâsndadr" dedi .

6

jlSTj iffy*- Oj&j Ji

\jji öLjy\

“«Eer siz Rabbimin rahmet hâzinelerine sahip olsaydnz,

o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten

insan çok cimridir» de.” (i.rs Sur. 100)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ': "Rabbimin rahmet hâzineleri...*
7

buyruunu açklarken: “Burada rzk kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ikrime: "Cimrilik ederdiniz...*
1

buyruunu açklarken: “O zaman kimseye bir ey yedirmezdiniz,

mânâsndadr" dedi.

’ srâ Sur. 97
1 bn Cerîr (15/96) ve bnu'l-Enbârî (sh. 176).

3 srâ Sur. 97
A el-tkân'da (2/94) geçtii üzere Tasti.

s srâ Sur. 97
6
bnu'l-Enbârî (sh. 175).

7 srâ Sur. 100
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "juy 'iis-"
2

buyruunu açklarken: "Burada fakirlik korkusu kastedilmektedir" dedi.
"

ijjü buyruu hakknda ise: "Burada eli sk, cimri kii

kastedilmektedir" dedi.
4

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:
"

buyruunu açklarken: "Burada fakirlik korkusu kastedilmektedir”

dedi. " jLüy 6l5j"
6 buyruu hakknda ise: "Burada eli sk, cimri kii

kastedilmektedir" dedi.7

^ JUi M jLili oUT ^ &j

Jjîî U cui* JÜ jtf * JlsSiV 5

»

ol sijU * ij^i. i u iitV jij jsu-i oijUJJi 4.3

sesi î4*î öî ,<ki ö*j |>Î f>j^
^l iA11 jj'jr1

!

“And olsun ki r Musa'ya dokuz tane apaçk mucize verdik.

srailoullanna sor, Musa onlara geldiinde. Firavun

kendisine: «Ey Musa! Ben seni büyülenmi sanyorum»
demiti. Mûsâ ise, «yi biliyorsun ki, bunlar ancak, göklerin

ve yerin Rabbi apaçk deliller olarak indirmitir. Ey Firavun,

ben de seni kesinlikle helak olmu bir kii olarak

görüyorum» demiti. Bunun üzerine Firavun onlar ülkeden

sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini

suda boduk. Arkasndan da srailoullanna: «0

topraklarda oturun! Âhiret vaadi tahakkuk edince, hepinizi

toplayp bir araya getireceiz» dedik.
rr

(isrâ Sur. o- 104)

’ srâ Sur. 100
2

srâ Sur. 100

} srâ Sur. 100

4 Abdurrezzâk (1/390) ve bn Cerîr (15/98, 99).

5 srâ Sur. 100
6
srâ Sur. 100

7 Abdurrezzâk (1/390) ve bn Cerîr (15/98, 99).
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "And olsun ki, Musa'ya dokuz

tane apaçk mucize verdik..."’ buyruunu açklarken: "Bunlar asâ, el, tufan,

çekirge, bit, kurbaa, kan, ktlklar ve meyvelerin azalmasdr” dedi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dokuz tane

apaçk mucize verdik ..."3 buyruunu açklarken: "Bunlar el, asâ, dil, deniz,

tufan, çekirge, bit, kurbaa ve kandr” dedi.
1’

Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

Ebû Ya'la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Kani', Hâkim,

bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Delâil’de Beyhakî'nin Safvân b. Assâl'dan

bildirdiine göre ki Yahudiden biri dierine: "Beraber u Peygamber'e gidip

soralm” dedi. Resûlullah’a (uiiaiishu aleyhi ««iem) gelerek: "Musa'ya dokuz tane

apaçk mucize verdik ..."5 buyruunun açklamasn sordular. Bunun üzerine

Resûlullah {tAdiahu aleyhi veeiiem):
"
Allah'a hiçbir eyi ortak komayn, zina etmeyin,

haksz olarak Allah’n haram klm olduu can öldürmeyin, hrszlk etmeyin,

sihir yapmayn, suçsuz birini öldürülmesi için idareciye götürmeyin, faiz

yemeyin ve iffetli birine zina iftirasnda bulunmayn" Veya: "Savatan

kaçmayn" -u’be burada üpheye dütü.- "Yalnz size has olan cumartesi

günüde savamayn" buyurdu.

Yahudi'ler, Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi veseiiemi ellerini ve ayaklarn öperek:

"Senin peygamber olduuna ahitlik ederiz” deyince, Hz. Peygamber (saüaitshu

aleyhi «sallan): "Sizi Müslüman olmaktan alkoyan nedir?" diye sordu. Onlar da:

"Dâvud (aleyhi sseiam) zümyetinden sürekli bir peygamber bulunsun diye Allah’a

dua etmiti. Müslüman olursak Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz”

dediler .

6

’srâSur. 101
2 Abdurcezzâk (1/390, 391), bn Cerîr (15/102) ve bn Ebî Hatim (9/2851).

J srâ Sur. 101

4 bn Cerîr (15/99) ve ibn Ebî Hatim (9/2851).

5 srâ Sur. 101
6
Tayâlisî (1260), bn Ebî eybe (14/289), Ahmed 30/12, 21 (18092, 18096), Tirmizî

(2733, 3144, “sahih"), Nesâî (4089), bn Mâce (3705), Tahrîc Ahadisi'l-Keâfta (2/293)

geçtii üzere Ebû Ya'la, bn Cerîr (15/103, 104), bn Ebî Hatim (9/2851), Taberânî (7396),

bn Kani' (2/11), Hâkim (1/9, "sahih"), Tahricu Ahadisi'l-Keâfta (2/293) geçtii üzere bn
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bn Ebi’d-Dünyâ’nn Zemmu'l-Gadab 'da bildirdiine göre Enes b. Mâlik’e:

"Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helâk olmu bir kii olarak görüyorum"'

buyruunun açklamas sorulunca: “Burada ihtilaf kastedilmektedir,

peygamberler lanet etmekten ve sövmekten uzaktr” dedi.

Saîd b. Mansûr, Zühd'de Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu âyeti: “Jj.iy-J ^ jUi”

eklinde okuyup: “Musa'nn (aleyhtenim), Firavun'dan srâil oullarn isteyip:

“Onlar benimle gönder demesi” mânâsndadr dedi. Mâlik b. Dînar der ki:

“Jlâ” ifadesini “jâ" eklinde yazdklan gibi bunu da“J«j-i” eklinde (elif) harfi

olmadan yazdlar .

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Ali:

V'Jl£ iâJ
"3 eklinde ötre ile okur ve: “Vallahi, Allah’n düman bilmedi. Ancak

Musa (aleyhtenim) bilmiti” derdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti: "JLLii. jiü
"4 eklinde nasb ile okudu ve: “Burada Firavun

kastedilmektedir” dedi. Sonra da: "Kendileri de bunlarn hak olduklarn

kesin olarak bildikleri hâlde, srf zalimliklerinden ve büyüklük

taslamalarndan ötürü onlan inkâr ettiler. Ama bozguncularn sonunun

nasl olduuna bir bak!"5 âyetini okudu .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs: “ij^”7
ifadesini açklarken: “Lanetlenmi mânâsndadr”

dedi .

8

bn Cerîr, Ali vastasyla bn Abbâs'tan aynsn bildirir.’

Merdûye ile Ebû Nuaym ve Beyhakî (6/286). Zayf hadistir (Bakr: Elbânî, Daîf Sünen et-

Tirmizî, 156, 613). bn Kesîr, Tefsir (5/124).
1 srâ Sur. 102
1 bn Cerîr (15/105).

3 srâ Sur. 102

4 srâ Sur. 102
5 Nemi Sur. 14
6 bn Cerîr (15/107).

7 srâ Sur. 102
8 bn Cerîr (15/108, 109).
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îrâzî el-Elkâb 'da ve bn Merdûye'nin, Meymûn b. Mihrân vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: “ijj±i
"

2

ifadesini açklarken: “Kt akll

mânâsndadr" dedi.

Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak kendisine:

“Bana: ifadesini açkla" deyince: “Lanetlenmi ve hayrlardan men

edilmi mânâsndadr" dedi. Nâfi’: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet bilirler. Abdullah b. ez-

Ziba'ra'nn:

"eytan uykumda yanma geldi

Ancak ona uyan kii lanetli olur ” dediini iitmez misin?"

4

bn Cerîr’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini

açklarken: “Toplu olarak mânâsndadr” dedi .

6

jî * ijLT Jî * sdjîj ^û\Jj> iüî> bTjîj

öiiiSu r+d* Ja i;ü ^ ^LJ &û\ b\ \p3 'v

jAa+J Ijj .Pj üüf ü[ Üjj üjJ

oiîibu

"Biz Kur'ân', insanlara dura dura okuyasn diye âyet âyet

ayrdk ve onu peyderpey indirdik. De ki: Ona ister inann,

ister inanmayn. üphesiz, daha önce kendilerine ilim

verilenler, Kur'ân kendilerine okunduunda derhal yüzüstü

secdeye kapanrlar. «Rabbimizin an yücedir. Rabbimizin

vaadi mutlaka gerçekleecektir» derler. Onlar alayarak

1 bn Cerîr (15/109).
1

srâ Sur. 102

3 srâ Sur. 102
4 el-tkân'di (2/70, 71) geçtii üzere Tast.
5 srâ Sur. 104
6 bn Cerîr (15/112).
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yüzüstü yere kapanrlar. Bu da onlarn derin saygsn
artrr." (i*™ Sur. 106-109)

Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "oLs> üî^" eklinde eddeli olarak

okudu ve: "Kurîân, dünya semasna Ramazan aynda Kadir gecesinde toptan

olarak indi. Mürikler bir olay yaad zaman Allah onlara bir cevap

veriyordu. Sonra Allah onu yirmi ylda (ayet âyet) ayrm ve bu ekilde Allah,

Resûlüne indirmitir" dedi .

1

bn Ebî Hatim, Muhammed b. Nasr ve bnü’l-Enbârî'nin el-Mesâhifte

Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Kur’ân, Allah katndan

dünya semasna Levh-i Mahfuz'dan Kirâmen Kâtibin meleklerine toptan

olarak indirilmitir. Kirâmen Kâtibin melekleri onu yirmi gecede Cibril’e âyet

âyet indirmi, Cibril de onu Hz. Peygamber’e Uiiaiiahu aleyhi veseiiem) yirmi ylda âyet

âyet indirmitir. Mürikler: "Kurîân kendisine toptan olarak indirilseydi ya"

deyince, Yüce Allah: "Biz, Kurîân'la senin kalbini pekitirmek için onu böyle

bölüm bölüm indirdik...'’
2
buyurdu. Bu da: "Sana bir ey sorduklarnda bir

cevabn olsun diye âyet âyet indirdik. Eer onu sana toptan indirseydik sana

bir ey sorduklannda, sorduklar eyin bir cevab olmazd, mânâsndadr."

Bezzâr ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Kur'ân, dünya

semasnda Beytü'l-zze’ye gelene kadar toptan indi. Sonra Cibril onu

insanlarn sözlerine ve amellerine göre cevap olarak Muhammed'e (saiiaiiahu tJe»n<

«senem) âyet âyet indirdi .
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin, Ebu'l-ÂIiye vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "ûüs> eklinde eddeli olarak

okudu ve: "Âyet âyet indirilmitir" dedi/

’ Nesâî (7989, 7990), bn Cerîr (15/115), bn Ebî Hatim (8/2689), Hâkim (2/368, "sahih")

ve Beyhakî (7/131, 132).

1 Furkân Sur. 32
3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2290) ve Taberânî (12382). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(7/140) der ki: "Bezzâr'n ravileri Sahh'in ravileridir. Taberânî'nin isnadnda zayf cilan

Amr b. Abdi'l-affâr bulunmaktadr."
4 bn Cerîr (15/115).
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Beyhakî'nin uab'da bildirdiine göre Hz. Ömer: "Kur'ân’ beer âyet

olarak örenin. Zira Cibril, Kuriân' Hz. Peygamber’e (uiiiUu naUm) beer

beer indirmitir" dedi .

1

bn Asâkir, Ebû Nadra'dan bildirir: "Ebû Saîd el-Hudrî bize sabah be âyet,

akam be âyet öretirdi. Yine bize, Cibril’in Kuriân' beer âyet olarak

indirdiini söyledi .”
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b:

"ölls}» îiî^"3 eklinde eddesiz olarak okudu ve: "Açklayp beyan ettik,

mânâsndadr" dedi .

4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: tÇjj
*5 ifadesini açklarken: "Âyet âyet ayrdk,

mânâsndadr" dedi. "viÜ JU
"6

ifadesi hakknda ise: "Peyderpey indirdik,

mânâsndadr" dedi. "jil&J 7 buyruunu açklarken: "Burada da

yüzüstü yere kapanmak kastedilmektedir” dedi .

8

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: Ji
"9 ifadesini açklarken: "Yava yava mânâsndadr”

dedi .

10

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Katâde: "Biz Kur'ân', insanlara dura

dura okuyasn diye âyet âyet ayrdk ve onu peyderpey indirdik
" 11

âyetini

açklarken: "Kurîân ne bir gece, ne iki gecede, ne bir ay ne iki ayda, ne bir yl

’ Beyhakî (1959).
1 bn Asâkir (20/391).

* srâ Sur, 106

« bn Cerîr (15/114).

5 srâ Sur. 106
6 srâ Sur. 106
7 srâ Sur. 106
8 bn Cerîr (15/114, 117, 120).

9 srâ Sur. 106

’° bn Cerîr (15/117).

” srâ Sur. 106
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ne iki ylda inmitir. Onun ilki ve sonu arasnda yirmi yl vard. Veya buna yakn

bir süre vard” dedi .

1

bnu'd-Durays’n Katâde vastasyla bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Kur’ân, Hz. Peygamber'e (uMshu aleyhi milim) Mekke'de sekiz yl, hicretinden

sonra da on yl boyunca inmitir” derdi. Katâde ise: "On yl Mekke’de, on yl

da Medine’de inmitir” derdi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz, daha önce kendilerine

ilim verilenler ..."3 buyruunu açklarken: "Burada Allah'n, Muhammed’e

(saiiaiiahu aleyhi mailim) indirdiklerini iiten (ve secdeye kapanan) Ehl-i Kitab'dan baz

kiiler kastedilmektedir” dedi .
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "üphesiz, daha

önce kendilerine ilim verilenler...
"s buyruunu açklarken öyle demitir:

"Burada «Daha önce» ifadesiyle Hz. Peygamberden (ssiiaflahu Beyh «dlem) önceki

dönemlerde Allah katndan kendilerine indirilen vahyin okunduu zaman

kastedilmektedir.”
6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...O

okununca ..."7 buyruunu açklarken: "Burada kitaplan kastedilmektedir”

dedi .

8

bnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Abdula'iâ et-Teymî der ki: "Kime kendisini

alatmayan bir ilim verilmise, kendisine fayda vermeyecek bir ilim verilmitir

demektir. Zira Allah ilim ehlini vasflandrarak: "Onlar alayarak yüzüstü yere

kapanrlar ..." 9 buyurmutur .

10

’ bnu'd-Durays (125).
1 bnu'd-Durays (126).

i srâ Sur. 107
4 bn Cerîr (15/121).

5 srâ Sur. 107
6 bn Cerîr (15/121).

7 srâ Sur. 107
6 bn Cerîr (15/121).

9 srâ Sur. 109
,0 bnu'l-Mübârek (125), bn Ebî eybe (13/542) ve bn Cerîr (15/122, 123).
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Ahmed'in Zühd’öe Ebu’l-Cerrâh kanalyla Hâzm'dan bildirdiine göre (bir

defasnda) Cibril, Hz. Peygamberim MaMu aleyhi veznem) yanna indiinde yannda

alayan bir kii vard. Cibril: "Bu kimdir?" diye sorunca, Resûlullah MaiMu aleyh;

reselleri): "Bu filandr" karln verdi. Cibril: “Âdemolunun alamas dndaki

bütün amellerini tartanz. Çünkü Allah bir damla gözyayla Cehennemde

ateten akan nehirler söndürür" dedi .

1

Hakîm et-Tirmizî’nin Nadr b. Sa'd’dan bildirdiine göre Resûlullah (tallaliahu

aleyhi vesefan) öyle buyurmutur: "Eer ümmetlerden bir ümmette bir kul

alayacak olsa, Allah o ümmeti bu kulun alamasyla ateten kurtarr. Gözya
dnda her iin bir tarts ve sevab vardr. Gözya ateten denizleri söndürür.

Eer Allah korkusuyla gözleri slanrsa Allah bu kiinin bedenini Cehenneme

haram klar. Eer gözyalar yanaklarna süzülürse bu kiinin yüzü ne kararr

ne de zelil klnr.
"2

Ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre el-Ca’d Ebû Osman der ki: “Bize

bildrilene göre Dâvud (aieyhiuaian): “Allahm! Senin korkunla gözleri boalan

kiinin mükâfat nedir?" diye sorunca, Allah: “Onun mükâfat büyük günde

onu emin (güvenlikte) klmamdr" demitir.

3

Sfj »U-iVl ili i
>1- U lîî i> il jt il iji-il ji

*

W ^ /

“De ki: «ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini

derseniz deyin, en güzel isimler onundur.» Namaz klarken

sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut"
(arâ Sur. 1 10)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki:

Resûlullah (saiubh aleyhi yenilen) sesli bir ekilde dua eder ve: "Yâ Allah! Yâ

Rahman!" derdi. Bunu iiten Mekke ahalisi yanna gelince, Yüce Allah: "De ki:

"ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel

’ Zühd (sh. 27).

1 Hakîm et-Tinnizî (2/202).

J bn Ebî eybe (13/209).
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isimler onundur.” Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi

ortasnda bir yol tut*' âyetini indirdi.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bir gün

Resûlullah (sallafehu aleyhi mellem) Mekke’de namaz klp: "Yâ Allah! Yâ Rahman!"

diye Allah'a dua etti. Bunun üzerine mürikler: “Dininden çkan u kiiye

bakn. Bizi iki ilaha dua etmekten men ederken kendisi iki ilaha dua

etmektedir" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: "ster Allah deyin,

ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur."

Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol

tut
"

1

âyetini indirdi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî der ki: “Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi mailem) bîr gün bir tarladayd ve elinde soyulmu bir hurma dal vard.

Yemâme’de Rahman diye adlandrdklar bir kâhin bulunmaktayd. Yahudi biri

de kendisine Rahman' sorunca: "De ki: "ster Allah deyin, ister Rahman

deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur." Namaz klarken

sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut
"4 âyeti indirildi.

bn Ceninin, Mekhûl'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi ves iem)

bir gece Mekke’de teheccüd namaz klarken secde de: "Yâ Rahman! Yâ

Rahim!" demekteydi. Müriklerden bir kii bunu iitmiti. Sabahlad zaman

dostlarna: “bn Ebî Kebe'nin ne dediine bakn. Gece Yemâme’ceki

Rahman’ çaryordu” dedi.” -Yemâme’de de Rahman denilen (kahin) bir kii

vard- “Bunun üzerine: "De ki: "ster Allah deyin, ister Rahman deyin,

hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur." Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut
"5

âyeti nâzil oldu .

6

Beyhakî’nin Delâil'öe Nehel b. Saîd vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Resûlullah’a {uMMu aleyhi manim), Allah’n: "De ki: "ster

Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler

onundur." Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda

1

srâ Sur. 110
1 srâ Sur. 110

3 bn Cerir (15/123, 124).
4
srâ Sur. 110

5 srâ Sur. 110
6 bn Cerîr (15/124).
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bir yol tut"' buyruunun açklamas sorulunca: "Bu, hrszlktan emandr"

buyurdu. Muhacirlerden bir kii yatana girerken bu âyeti okudu. Ancak o

gece yanna hrsz girdi ve evindeki her eyi toplayp ald. Adam da daha

uyumu deildi. Hrsz çkmak için kapya geldiinde kapnn kilitli olduunu

gördü. Bunun üzerine hrsz kapy açmak için üzerindekileri indirdi. (Kapy

açp tekrar yüklendikten sonra kap tekrar kapand.) Hrsz bunu üç defa

tekrarlad. Bunu gören ev sahibi gülerek: "Ben evimi korudum" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Hangisini derseniz deyin. .."3 buyruunu açklarken: "Allah'n

isimlerinden bir isim söyleyin, mânâsndadr" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Namaz klarken sesini yükseltme ..."5

buyruunu açklarken öyle dedi: Resulullah (uiieiiahu aleyhi veseiiem), Mekke'de henüz

açkça ortaya çkmad zamanlarda ashabyla beraber namaz klp Kurîân

okurken sesini yükseltirdi. Mürikler bunu iittii zaman da Kurîân’a, onu

indirene ve onunla gelene (Kurîân'a) söverdi. Bunun üzerine Allah,

Peygamberine: "Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi

ortasnda bir yol tut
"6

buyurdu. Çünkü Mürikler Kurîân’a sövmekteydi. Bir

de sesini ashâbna iittirmeyecek kadar alçaltma ki, onu senden örensinler.

Bu sebeple alçak ve sesli arasnda oku, mânâsndadr.
7

bn ishâk, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) namaz klarken Kur'ân’ sesini

yükselterek okuyunca etrafndan dalrlar ve kendisini dinlemek

istemezlerdi. Kii Resûlullah' (saiiaiirtu »eyt» vesellem) namazda iken dinlemek isterse

onlardan ayrlarak gizli bir ekilde dinlerdi. Ancak kendisinin, Resûlullah’

1

srâ Sur. 110
1

Beyhakî (7/121).

i srâ Sur. 110
4 bn Cerîr (15/124).

5 srâ Sur. 110
6 srâ Sur. 110
7 Ahmed 1/295, 3/352 (155, 1853), Buhârî (4722, 7490, 7525, 7547), Müslim (446),

Tirmizî (3146), Nesâî (1010), bn Cerîr (15/129- 132), bn Hibbân (6563), Taberânî (12454)

ve Beyhakî (2/184).
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(sa laiiahu aieytü «kim dinlediinin farkna vanldn görürse, kendisine eziyet

edilmesinden korkarak dinlemekten vazgeçerdi. Resûlullah Mdiahu aieytu «selem)

sesini kst zaman onu gizliden dinleyen kiiler okuduundan hiçbir ey
iitemezdi. Bu sebeple Allah: "Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de

okuma, ikisi ortasnda bir yol tut
"1

buyurdu. Bundan da, sesini yükselttiin

zaman etrafndan dalrlar. Gizli okuduun zaman seni gizlice dinlemek

isteyenler hiçbir ey iitemezler. Umulur ki kiinin iittii eylerden bir ey
aklnda kalr da ondan faydalanr. Bu sebeple ikisinin arasnda bir ses tonuyla

oku, mânâs çkmaktadr .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Peygamber

(saiiBiihu Beyhi veseiiam), Mekke'de (namazda) iken sesini yükselterek okumasndan

dolay eziyet görürdü. Bu sebeple Yüce Allah: "...Namaz klarken sesini

yükseltme. .."3 buyurdu.

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Ebû yâd der ki: “Hz.

Peygamber (salBiehu aleyhi «seM, Kâbe'nin yannda namaz kld zaman sesini

yükselterek okurdu. Bu sebeple de mürikler O’na eziyet ederdi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "De ki: «ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini

derseniz deyin, en güzel isimler onundur.» Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut"* âyetini indirdi .

5

Ebû Dâvud Nâsih'te ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Resûlullah (saiialUu aleyhi «»Hem) namaz kld zaman yüksek sesle okurdu.

Mürikler O'na eziyet edince, kendisi ve ashâb namazda sessiz okumaya

baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Namaz klarken sesini yükseltme,

gizli de okuma ..."
6
buyurdu. Yine Yüce Allah, A'râf Sûresinde: “Rabbini,

içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akam

zikret ve gafillerden olma "7 buyurmaktadr.

’ srâ Sur. 110
1 bn shâk (sh. 186), bn Cerîr (15/131) ve Taberârû (11574).

3 srâ Sur. 110

4 srâ Sur. 110
5 bn Ebî eybe (2/440, 441).
6 srâ Sur. 110
7 A'râf Sur. 205
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Taberânî ve Beyhakî'nin Sünen 'de bildirdiine göre ibn Abbâs: "Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma..."
1 buyruunu açklarken: “Kii

namazda iken dua ettii zaman sesini yükseltirdi" dedi.
2

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs der ki:

Museylemetu’l-Kezzâb, Rahman diye adlandrlmt. Resûlullah da (sBlaliahu aleyhi

meltem) namaz kld zaman sesli bir ekilde bu ismi söylerdi. Bunu iiten

Mürikler “Yemâme’nin ilahn anyor" deyince, Yüce Allah: "...Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma..."3 âyetini indirdi.
4

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Sâid der ki: Hz.

Peygamber (sa«Bii8hu aleyhi meltem): "BismillahirTahmanirrahim" derken sesini

yükseltirdi. Museyleme de Rahman diye adlandrlmt. Mürikler Hz.

Peygamber’in (sailullshu Beyte veseilem): “Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla"

dediini iittikleri zaman: “Yemâme'nin ilah olan Museyleme’yi zikretti"

derlerdi. Sonra da buna karlk slk çalp alklayarak gürültü çkanrlard.5

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz.

Peygamber'in (saiiBiiahu aleyhi vesettem) sesli bir ekilde Kuriân okumas müriklere ar
gelirdi. Bu sebeple de Hz. Peygamber'e (uiisiiahu aleyhi mailem) söverek eziyet

ederlerdi. Bu, Mekke'de oluyordu. Yüce Allah: “Ey Muhammedi «Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut»"
6

âyetini indirdi. Allah, “Kendin iitmeyecein bir ekilde sesini alçaltma,

ikisinin arasnda bir ses tonuyla oku. Bu ikisinin arasnda bir yol vardr. Ne

sesli bir ekilde ne de iitmeyecein kadar alçak bir sesle okuma"

buyurmaktadr. Hz. Peygamber (saiteiteto aleyh meltem) Medine’ye hicret ettii zaman

bütün bunlar kaldrld.

5aîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin uabu'l4mân 'da

bildirdiine göre Muhammed b. îrîn der ki: Bana bildirildiine göre Ebu

Bekr, Kurîân okuduu zaman alçak bir sesle, Ömer okuduu zaman da

* srâ Sur. 110
1 Taberânî (11710) ve Beyhakî (2/184).

3 srâ Sur. 110
4 Taberânî (12245). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (10/331) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."

5 bn Ebî eybe (2/441).

‘srâ Sur. 110
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yüksek bir sesle okurdu. Ebû Bekr'e: "Niçin sessiz okuyorsun?" denilince:

"Ben Rabbime dua ediyorum. O benim ihtiyacm bilmektedir" dedi. Ömer'e:

"Niçin sesli okuyorsun?" denilince: "Ben eytan kovuyor ve uykusu geleni

uyandnyorum" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma..."’ âyetini indirdi. Ebû Bek-’e:

"Biraz sesini yükselt” denilirken Ömer'e de: "Biraz sesini alçalt” denildi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes der ki: Ebû Bekr gece

namaz kld zaman sesini çok alçaltr, Ömer ise sesini yükseltirdi. Ömer: "Ey

Ebû Bekr! Biraz sesini yükseltsen" deyince, Ebû Bekr de: "Ey Ömer! Biraz

sesini alçaltsan” dedi. Sonra ikisi de Resûlullah'n MaUshu aleyhi veuiien) yanna gidip

durumlarn bildirdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut
"2

âyetini indirdi. Hz.

Peygamber (uflaiirfm aleyhi «seiien) kendilerine haber gönderip: "Ey Ebû Bekr sesini

biraz yükselt", Ömer'e de: "Sesini biraz alçalt" buyurdu.

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe Musannefte, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud

Nâsih'te, Bezzâr, Nehhâs, bn Nasr, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen 'de

bildirdiine göre Hz. Âie: "Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de

okuma ..." 3
âyeti, dua hakknda nâzil olmutur” dedi/

bn Cerîr ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie: "...Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma ..."5 âyeti teehhüd hakknda nâzil olmutur"

dedi .

6

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre Hz. Âie: "Namaz klarken sesini yükseltme..."7 âyeti istek ve dua

hakknda nâzil olmutur” dedi .

8

’ srâ Sur. 110
1
srâ Sur. 110

5 srâ Sur. 110

< bn Ebî eybe (2/440, 10/404), Buhârî (4723, 6327, 7526), Müslim (447/146), Bezzâr,

Kefu'l-Estâr (2228), Nehhâs (sh. 553) ve Beyhakî (2/183).

5 srâ Sur. 110
6 bn Cerîr (15/133) ve Hâkim (1/230).

7 srâ Sur. 110
8 bn Cerîr (15/125, 126).
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Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der

ki: Resûlullah (saiiaJiahu aleyhi veseiiem), Kabe’nin yannda namaz kld zaman duada

sesini yükseltir ve bu sebeple mürikler kendisine eziyet ederdi. Bunun

üzerine: "Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma ..."
1

âyeti nâzil

oldu.

Saîd b. Mansûr, Târih'te Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin, Derrâc

Ebu's-Semh’ten bildirir: Ashâbdan olan Ensârîdan iki yal kiinin bana

bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur "...Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma...”1 âyeti, dua hakkndadr. Dua

ederken sesini yükseltme. Çünkü dua ederken günahlarm anyorsun. Bunlar

iitilir ve ayplanrsn ."3

bn Ebî eybe, bn Menî\ bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, bnu'l-Münzir ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Namaz klarken sesini

yükseltme ..." 4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu âyet, dua hakknda

nâzil olmutur. Eskiden duay: «Allahm! Bana merhamet et» eklinde sesli

olarak yaparlard. Bu âyet nâzil olduu zaman fazla alçak sesle ve yüksek

sesle dua etmemeleri emredildi .”5

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Abdullah b. eddâd der ki: Temîm oullarndan baz bedeviler Resûlullah

(mUMu aleyhi veniim) selam verdii zaman: “Allahm! Bize deve ve çocuk ver" diye

dua ederdi. Bunun üzerine: "...Namaz klarken sesini yükseltme ..."
6
âyeti

nâzil oldu .

7

’ srâ Sur. 110

MsrâSur. 110

J Buhârî (3/256).

4 srâ Sur. 110
s bn Ebî eybe (2/441), el-Metâlibu'l-Âliye'de (4034) geçtii üzere bn Meni' vc bn

Cerîr (15/126).
6 srâ Sur. 110
7 bn Ebî eybe (2/441) ve bn Cerîr (15/128).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma ..."
1 buyruunu açklarken: "Sesini istek ve duada

yükseltme, mânâsndadr” dedi .

2

bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Namaz

klarken sesini yükseltme, gizli de okuma ..."

3

buyruunu açklarken:

"nsanlara gösteri olarak namaz klma ve onlardan korkarak namaz terk

etme, mânâsndadr” dedi/

bn Asâkir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma ..."5 buyruunu açklarken: "Gösteri için namaz

klma. Utanarak da namaz terk etme, mânâsndadr” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma ..."7 buyruunu açklarken: "Namazn ne tam

açkça, ne de tam gizli olarak klma, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Dâvud’un Mesâhifte bildirdiine göre Ebû Rezîn: "Bu âyet,

Abdullah’n kraatnda "«o jl» y3 cJIpü y$” eklindedir” dedi .

8

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kendi iitecek

kadar sesli okuyan kii, gizli okumam demektir” dedi .

9

bn Sa’d, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mutarrif b. Abdillah b. e-ihhîr der ki: “lim, amelden daha hayrldr. lerin

en güzeli orta olandr. yilik iki kötülük arasndadr. Bu sebeple de Allah:

"...Namaz klarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol

tut
"10 buyurmaktadr .

1

1

srâ Sur. 110
J bn Ebî eybe (10/405).

} srâ Sur. 110

“Taberânî (13029).

5 srâ Sur. 110
8 bn Asâkir (7/8).

7 srâ Sur. 110
8 bn Ebî Dâvud (sh. 56).

9 bn Ebî eybe (2/440) ve bn Cerîr (15/137).
10
srâ Sur.110
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Klâbe: "lerinizin en güzeli, orta

olandr" dedi .

2

fij^ j *5 Jz> Jjj ^ cfJÎl k itfJl Jij

VjJz 0y$j JUl
'JÂ ^j Û

"«Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta bulunmayan,
acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd

olsun» de ve tekbir getirerek O'nun ann yücelt!"

(arâ Sur. li)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî der ki: Yahudiler ve Hristiyanlar: “Allah oul edindi" dediler. Araplar

ise: "Emrindeyim, Senin hiçbir ortan yoktur. Senin bir ortan (Hubel)

vardr. Ancak sen onun da, mülkünün de sahibisin" dediler. Dininden

dönenler ve Mecusiler: "Allah'n dostlan olmasayd Allah zelil olurdu"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta

bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd

olsun ...'*3 buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd

olsun ..."5 buyruunu açklarken: "Allah kimseyle anlama yapmam ve

kimsenin desteine ihtiyaç duymamtr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "...O’nun

ann yücelt
"7 buyruunu açklarken: "Ey Muhammed! Müriklerin dedii

gibi olmadn göstermek için sen onu yücelt, mânâsndadr" dedi.

’ bn Sa'd (7/142), bn Ebî eybe (13/479), bn Cerîr (17/500) ve bn Ebî Hatim (8/2727).

1 bn Ebî eybe (13/497).

’ srâ Sur. 111

< bn Cerîr (15/139).

s srâ Sur. 111

6 bn Cerîr (15/138).

7 srâ Sur. 1 1

1
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Ahmed ve Taberânî'nin Muâz b. Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu aleyhi «selle m): "Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta bulunmayan,

acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd olsun" de ve

tekbir getirerek O'nun ann yücelt!"’ âyeti, izzet âyetidir" buyurdu .

2

Ebû Ya'la ve bnu’s-Sünnî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

Resûlullah (saUaUahu aleyhi vesellem) ile beraber (evden) el ele çkp gittik. Üstü ba
dank bir kiinin yanna geldiinde, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey filan!

arta ne oldu ki bu durumdasn?" diye sordu. Adam: “Hastalk ve fakirlik beni

bu duruma getirdi" karln verdi. Hz. Peygamber (saiiBlehu aleyhi vesellem): "Sana

hastalk ve fakirliim giderecek baz kelimeler öreteyim mi? Her zaman diri

olan ve ölmeyen Allah'a tevekkül ettim. «Çocuk edinmeyen, hakimiyette

orta bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a

hamd olsun" de ve tekbir getirerek O'nun ann yücelt»3 de" buyurdu.

Resûlullah (sallallahu aleyhi veseilem) bir daha bu kiinin yanna geldiinde durumu

düzelmiti. Ona: "Durumun nasl?" diye sorunca, adam: “O zamandan beri

bana örettiin sözleri söylüyorum” karln verdi .

4

el-Ferecfte bn Ebi'd-Dünyâ ve el-Esmâ ve's-Sfât’ta Beyhakî’nin smail b.

Ebî Fudeyk’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «nM öyle

buyurmutur: "Ne zaman bir sorunum olduysa mutlaka Cibril bana görünüp:

«Ey Muhammedi "Her zaman diri olan ve ölmeyen kiiye tevekkül ettim.

"Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta bulunmayan, acizlikten ötürü bir

dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd olsun" de ve tekbir getirerek O'nun

ann yücelt. .
."5» der.”

6

ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirilene göre Hz.

Peygamber Maiiahu aleyhi veseilem) ailesinden büyüe de, küçüe de: "Çocuk

edinmeyen, hakimiyette orta bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da

' srâ Sur. 111

1 Ahmed 24/389, 396 (15625, 15634) Taberânî 20/192 (429, 430). Müsnel'm

muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
* srâ Sur. 111
* Ebû Ya'la (6671), bnü's-Sünnî (540). Ebû Ya'la'nn muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
5 srâ Sur. 111

6 bn Ebi'd-Dünyâ (sh. 21) ve Bcyhakî (216).
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ihtiyac olmayan Allah'a hamd olsun" de ve tekbir getirerek O'nun ann
yücelt de"

1

âyetini öretirdi .

2

Abdurrezzâk’tn Musannefte bildirdiine göre krime b. Ebî Ümeyye:

"Resûlullah (seiiBiishu aleyhi vesefam), Hâim oullarnn çocuklar konumaya balad
zaman onlara bu âyeti öretir ve yedi defa okuturdu” dedi .

3

bn Ebî eybe'nin Musannefte Abdülkerîm vastasyla bildirdiine göre

Amr b. uayb der ki: Abdulmuttalib oullarnn çocuklan konumaya

balad zaman onlara: "Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta
bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd

olsun" de ve tekbir getirerek O'nun ann yücelt de"4
âyetini öretir ve yedi

defa okuturdu .

5

bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de Amr b. uayb vastasyla

babasndan, o da dedesinden aynsn bildirir .

6

Ibnü's-Sünnî ve Deylemî, Hz. Fâtma'dan bildirir: Resûlullah (sBiiBiiahu aieyti vesellem)

bana öyle buyurdu:
"Yatana girdiin zaman: «Kâfi olan Allah'a hamd

olsun. Yüce olan Allah' bütün eksikliklerden tenzih ederim. Allah bana kâfidir.

Allah diledii eyi yapar. Allah dua edenin duasn iitip kabul edendir.

Allah'tan kaçp snacak bir snak ve Allah'n ötesinde snacak baka bir

yer yoktur. "te ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandm.

Yeryüzünde bulunan hiçbir canl yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmu

olmasn. üphesiz Rabbim dosdoru bir yol üzerindedir."7 "Çocuk edinmeyen,

hakimiyette orta bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyaa

olmayan Allah'a hamd olsun" de ve tekbir getirerek O'nun ann yücelt*» de.

Müslüman kii uyku zamannda bu âyetleri okuduktan sonra eytanlarn ve

vahi hayvanlarn arasnda uyua bile ona bir zarar veremezler."3

’ srâ Sur. 111
J bn Ccrîr (15/138).

5 Abdurrezzâk (7976).

4 srâ Sur. 111

5 bn Ebî eybe (1/348, 10/556).
6 bnü's-Sünnî (424).

7 Hûd Sur. 56

“srâ Sur. 111

9 bnu's-Sunnî (735) ve Deylemî (7660).
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Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bütün Tevrat, srâ Sûresindeki

on be âyetten ibarettir"' dedi ve: "Çocuk edinmeyen, hakimiyette orta

bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyac olmayan Allah'a hamd

olsun" de ve tekbir getirerek O'nun ann yücelt de"
1

âyetini okudu.

’ srâ Sur. 111



KEHF SURES
Nehhâs Nâsih'te ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Kehf

Sûresi, Mekke'de nâzil olmutur” dedi .

1

Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bnü'z-Zübeyr: "Kehf Sûresi, Mekke'de

nâzil olmutur” dedi.

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bnu’d-Durays, bn Hibbân,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen'de Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber MBilahu aleyhi veseiiem):
"
Kehf Sûresinin ilk ksmndan on âyet

ezberleyen kii Dcccal'in fitnesinden korunur

"

buyurmutur.

2

Ebû Ubeyd Fedâil'de, Ahmed, Müslim, Nesâî ve bn Hibbân’n, Ebu'd-

Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM: "Kehf Sûresinin son

ksmndan on âyet okuyan kii Deccal’in fitnesinden korunur" buyurmutur.

3

Ebû Ubeyd ve bn Merdûye'nin, Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber ( 8ai«iahu aleyhi vesdiem):
"
Kim Kehf Sûresinin bandan on âyet ezberler de,

sonra Deccal gelirse ona bir zarar veremez. Kim de Kehf Sûresinin son

ksmndan on âyet ezberlerse bu âyetler kendisi için kyamet gününde bir nur

olur

"

buyurmutur.

4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ibnu'd-Durays, Nesâî, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân,

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'de bildirdiine göre Berâ der ki: Bir kii

evinde Kehf Sûresini okudu. Evinin avlusunda da bir at duruyordu. At

ürkmeye balaynca, adam bir de bakt ki, kendisini bir sis veya bir bulut

kaplam. Bu durumu Hz. Peygamber'e (Miuiahu aieyt» meiM anlatnca, Hz.

’ Nehhâs (sh. 555).
J Ahmed 36/43, 45/526, 527 (21712, 27540), Müslim (809/257), Ebû Dâvud (4323),

Nesâî (10787), bnu'd-Durays (209), bn Hibbân (785, 786), Hâkim (2/368) ve Beyhakî

(3/249).

} Ebû Ubeyd (sh. 132), Ahmed 45/508 (27516), Müslim (809), Nesâî (10786) ve bn
Hibbân (786).

4 Ebû Ubeyd (sh. 132).
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Peygamber (saflaHaim aiaytû vesBiiem): "Filan yeri oku. Zira o Kur’ân'a Sekine olarak

indirilmitir" buyurdu .

1

Taberânî’nin bildirdiine göre Useyd b. Hudayr, Hz. Peygamber'e Mal ahu

Bieyfi vesBiem) gidip: "Yâ Resûlallah! Ben dün Kehf Sûresini okurken bir ey gelip

azm kapatt (az seviyeme kadar geldi)" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseiien): "Yava ol, o Kur’ân’ dinlemek için gelen Sekine dir" buyurdu .

1

Tirmizî'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vtseiM:

"Kehf Sûresinin ilk ksmndan üç âyet okuyan kii, Deccal'n fitnesinden

korunur" buyurmutur .

1

bnu’d-Durays, Nesâî, Ebû Ya'la ve Rûyânî’nin, Sevbân’dan bildirdiine

göre Resûlullah (laileiiaho aleyhi me«em): "KehfSûresinin son ksmndan on âyet okuyan

kiiye, bu on âyet Deccal’n fitnesine kar koruma olur” buyurmutur.

bn Merdûye’nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sBWiahu aleyh- veseiiem):

"Kim Kehf Sûresinden on âyet okursa onlarla Deccal'n fitnesinden korunur.

Kim de sonunu uyuyaca zaman okursa kyamet gününde kendisi için

bandan ayana kadar nur olur" buyurdu .

4

bn Merdûye ve el-Muhtâre'öe Diyâ’nn Hz. Ali’den bildirdiine göre

Resûlullah (»aiiBiWu aleyhi veseflam): "Kim Kehf Sûresini cuma günü okursa, Deccâl gelse

bile sekiz gün boyunca her türlü fitneden korunur" buyurmutur.

5

Taberânî M. el-Evsat'ta, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî Sünen’de ve

Diyâ’nn, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (»aiiBiiahu Beyhi meltem):

"Kim Kehf Sûresini okursa kendisi için bulunduu yerden Mekke'ye kadar nur

olur. Kim de sonundan on âyet okursa ve Deccâl gelirse ona bir zarar veremez"

buyurmutur.

6

1 Ahmed 30/424, 468, 554 (18474, 18509, 18591), Buhârî (3614, 4839, 5011), Müslim

(795), bnu'd-Durays (204), Nesâî (11503), bn Hbbân (769) ve Beyhakî (7/82, 83).

1 Taberânî (564).

J Tirmizî (2886, "sahih").

4 el-thyâ'da (1/448) geçtii üzere ibn Merdûye.
5 el-hyâ ’da (1/447) geçtii üzere bn Merdûye ve Diyâ (430).
6 Taberânî (1455), Hâkim (1/564, 565, "sahih") ve Beyhakî (3/249).
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Beyhakî uabu'l-mân'da, Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saliaiietu aleyhi veseilam): "Kim Kehf Sûresini indirildii gibi okursa kyamet günü

kendisi için nur olur" buyurmutur .

1

Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen'de Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uWahu aleyhi vetthm): "Kim Kehf Sûresini cuma günü okursa, o, iki cuma

aras kendisi için bir nur olur" buyurmutur .

2

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Dârimî, bnu'd-Durays, Hâkim ve uabu'l-

mân'da Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "Kim Kehf Sûresini

cuma günü okursa o, kendisi ve Beytü'l-Atîk (Kâbe) arasnda bir nur olur"

dedi .

5

Hâkim'in, Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vbibUmi): "Kim

Kehf Sûresini indirildii gibi okursa, Deccâl'n ona gelecek bir yolu olmaz ve

ona bir ey yapamaz" buyurmutur.

4

Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye’nin Muâz b. Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (tdiaitau *ytî «»ilam): "Kim Kehf Sûresinin ban ve sonunu okursa o,

kendisi için ayaklarndan bana kadar bir nur olur. Kim de hepisini okursa

kendisi için yer ve gök aras kadar bir nur olur" buyurmutur.

5

bn Merdûye'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saJBlahu elayhi

vessUam): "Kim Kehf Sûresini cuma günü okursa kyamet gününde kendisi için

ayaklarnn altndan gökyüzüne kadar tan bir nur olur ve iki cuma arasndaki

günahlar balanr

"

buyurmutur.

6

bn Merdûye'nin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saNiahu aleyh. »eseiM:

"Azameti yeri ve göü dolduran, onu yazdnda ayn sevab alan, onu cuma

günü okuduunda dier cuma ve üç gün sonrasna kadar günahlar balanan,

kiinin uyuyaca zaman onun son be âyetini okuduunda, Allah’n o kiiyi

1

Beyhakî (2446).

1 Hâkim (2/368, “sahih'') ve Beyhakî (3/249).

5 Ebû Ubeyd (sh. 131), bn Kesir, Tefsir de (5/131) geçtii üzere Saîd b. Mansûr,

Dârimî (2/454), bnu'd-Durays (211), Hâkim (1/564, 565) ve Beyhakî (2444).

4 Hâkim (4/511, “sahih").

5 Ahmed 24/390 (15626), Taberânî 20/197 (443) ve el-hyâ'da (1/448) geçtii üzere bn
Merdûye. Müsned ’in muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.

6 bn Kesîr, Tefsir'de (5/131) geçtii üzere bn Merdûye.



«0 4 KehfSûresi ft

gecenin istedii saatinde uyandran sûreyi haber vereyim mi?" buyurdu.

Ashâb: “Evet, yâ Resûlullah!” karln verince, Resûlullah (aVsihhu eleyhi «selem):

"Ashâb- Kehfsûresidir" buyurdu.’

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Hâlid b. Ma'dân: “Kehf Sûresini her

Cuma imam hutbeye çkmadan önce okuyan kiiye, o, iki cuma arasndaki

günahlar için kefaret olur. Nuru da Beytü'l-Atîk'e (Kâbe’ye) ular” dedi.

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Ebû'l-Muhelleb: “Kehf Sûresini Cuma

günü okuyan kiiye bu okuduu dier cumaya kadar olan günahlan için

kefaret olur” dedi .

3

Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (s&iaiiehu aleyhi vauiism):
"
Kehf Sûresine Tevrat'ta «Koruyan» denilir O,

okuyucusu ile atein arasnda bir perde olur" buyurmutur.

3

bn Merdûye'nin, Abdullah b. Muaffel’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiailahu aleyhi vasellem): "KehfSûresi okunan eve o gece eytan girmez" buyurmutur .

4

Ebû übeyd, Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Ümmü Mûsa

der ki: “Haan b. Ali Kehf Sûresini her gece okurdu. Bu sûre yannda bir

levhaya yazlyd. Her gece hanmlanndan kime gidecekse onu da yannda

götürürdü .”5

bn Ebî eybe'nin Zeyd b. Vehb'den bildirdiine göre Hz. Ömer sabah

namaznda Kehf Sûresini okudu .

6

bn Sa’d, Safiyye binti Ebî Ubeyd'den bildirin “Ömer b. el-Hattâb’n sabah

namaznda Kehf Sûresini okuduunu iittim.”
7

1

Tahricu'l-hyû'da (1/448) geçtii üzere bn Merdûye.
1 bnu'd-Durays (208).

} Beyhakî (2448). Muhammed b. Abdurahman bu hadisi rivayette tek kalmtr ve bu

kii münkerdir. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi' (3292).

4 Tnhricu'l-hya da (1/448) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Ebû Ubeyd (sh. 132) ve Beyhakî (2447).

6 bn Ebî eybe (1/353).

7 bn Sa'd (8/472).



Sûrenin Faziletleri 421

Deylemî'nin Müsnedu'l-Firdevs’te Enes'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiie<iahu aleyhi vcseiiBm):
"
Kehf kelimesi beraberinde yetmi bin melek olan

bir kelimedir" buyurmutur.

1

Ibn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Delâil’de Ebû Nuaym ve Delâilde

Beyhakî Ibn Abbâs’tan bildirir Kurey’liler Nadr b. el-Hâris'i ve Ukbe b. Ebî

Muayt' Medine Yahudilerinin hahamlarna gönderdiler. Onlara: “Hahamlara

Muhammed'i sorup vasflarm söyleyerek dediklerini haber verin. Onlar ilk

kitap ehlidir. Bizde bulunmayan peygamberler hakkndaki bilgiler onlarda

vardr” dediler. Bunlar gittiler ve Medine’ye vardlar. Yahudilerin hahamlarna

Resûlullah'n (tafefefu vutiion) durumunu sorup vasrflann bildirerek dediklerini

haber verdiler. Sonra: “Siz Tevrat ehlisiniz. Bizi bu arkadamz hakknda

bilgilendirmeniz için size geldik” dediler. Hahamlar “Ona üç eyi hakknda

sorun. Eer bu sorulan cevaplarsa gönderilmi hak bir peygamberdir. Eer

cevaplamazsa o yalanc bir kiidir ve sizin görüünüz gibi bir eyler söyler.

Ona daha önceki zamanlarda kaçan gençlerin durumunun ne olduunu

sorun. Çünkü onlann acaip bir hâdisesi vardr. Yine ona yeryüzünün batsyla

dousunu dolaan adamn durumunu sorun. Bir de ruhun ne olduunu

sorun. Eer bunlan cevaplarsa o bir peygamberdir ve ona tâbi olun. Eer

cevaplamazsa yalanc biridir” karln verdiler.

Bunun üzerine Nadra ve Ukbe geri döndüler ve Kurey’e yetiip: “Ey

Kurey topluluu! Size, sizinle Muhammed'in arasndaki meseleleri bitirecek

eylerle geldik. Yahudilerin hahamlan ona baz eyler sormamz istediler”

diyerek durumu kendilerine anlattlar. Bunun üzerine Resûlullah’a (uJBish aleyhi

vBMitam) gelip: "Ey Muhammedi Bize söyle” dediler ve hahamlarn dedii gibi o

sorular sordular. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseM: "Sorduklarnz yarn size

söylerim" buyurdu. Ancak Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) inallah dememiti.

Resûlullah (sriaHahu aleyhi veseiiem) on be gece geçirmi, bu süre içinde Allah

kendisine bir vahiy göndermemi ve Cibril kendisine hiç gelmemiti. Mekke

ahalisi ileri geri konumaya balam Hz. Peygamber (Miisiiahu aisyS meiiam) vahyin

kesilmesinden dolay üzülmü ve Mekke ahalisinin konutuklan arna
gitmeye balamt. Sonra Cibril, Allah katndan Ashâb- Kehf Sûresi ile geldi.

Sûrede Resûlullah'n Maiiahu aleyh, «senem) üzülmesinden dolay kendisine bir

knama, gençler ve seyahat eden kii hakkndaki sorulan sorulara cevaplar ve

’ Deylemî (6812).
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Allah’n: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin

bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir
"1

diye âyeti vard .

2

Delâil 'de Ebû Nuaym, Süddî es-Saîr vastasyla Kelbî’den, o Ebû Sâlih'ten,

o da bn Abbâs'tan bildirdiine göre içlerinde Ukbe b. Ebî Muayt ve Nadr b.

el-Hâris'inde bulunduu be kiilik bir grubu Yahudilere, Resûlullah’ (saiBiehu

aleyhi vMaiiBm) sormak için Medine'ye gönderdiler. Bu grup Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) Yahudilere vasfedince: "Dediiniz vasflan Tevrat'ta bulmaktayz. Eer

bize vasfettiiniz gibiyse o peygamberdir ve dedikleri haktr, ona uyun. Fakat

ona u üç eyi sorun. Eer peygamberse bu sorulann ikisini cevaplar birini

cevaplamaz. Bu üç soruyu Müseylemetü'l-Kezzâb’a sorduk ne olduklarn

bilmedi" dediler. Elçiler Yahudi'lerden bu haberle Kurey'e geri döndü. Bunun

üzerine Resûlullah'a (sBlaUahu aleyhi veseliem) gidip: "Ey Muhammedi Baty ve douyu

dolaan Zü'l-Karneyn'den, ruhun ne olduundan ve Ashâb- Kehf'ten haber

ver" dediler. Resûlullah (saHaUeta styh mdiem): "Yarn size haber vereceim''

buyurdu. Fakat Resûlullah (uiialiahu aleyh vuaHam): "nallah" dememiti. Bunun

üzerine Cibril Resûlullah'n (sallailahu aleyhi veseHem) istisna etmemesinden dolay

kendisine on be gün gelmemiti. Bu, Hz. Peygamberin (»aflallehu aleyhi resaiem)

anna gitmiti. Sonra Cibril, Resûlullah'a (ufakta aleyh mefan) sorulan sorulann

cevabyla gelince: "Ey Cibrîl! Bana gelmekte geciktin" dedi. Cibril: "stisna

etmemenden dolaydr. Hiçbir ey için inallah demeden yann yapacam
deme” karln verdi. Sonra Zü'l-Karneyn'den, ruhtan ve Ashâb- Kehf'ten

haber verdi.

Hz. Peygamber (ufaüata aleyhi ««Hem!, Kurey'lilere haber gönderdi ve yanna

geldiler. Onlara Zü’l-Karneyn’den haber verip: "Ruh, Rabbimin bilecei bir

eydir..."3 buyurdu. Yani: "Bu, Rabbimin bilecei bir eydir. Bu konuda bir

bilgim yoktur" demektir. Durum Yahudilerin "O, peygamberse üçüncü

soruya cevap veremez" dedii gibi olunca: "...ki sihirbaz birbirlerine destek

oluyor. Biz hepsini inkâr ediyoruz ..."4 dediler. Kureyliler, Kuriân ve

Tevrat’n yardmlatklann kasdetmektedir. Sonra Resûlullah (nfafata aM» metem)

onlara Ashâb- Kehf i anlatt.

’ srâ Sur. 85
1 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/302), bn Cerîr (15/143, 144) ve Beyhakî (2/270, 271).

J srâ Sur. 85

* Kasas Sur. 48
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Taberânî’nin bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Bir gün ResûlullahMaiiata

aleyhi «seiiem) bize hutbe verdi. O zamanki hutbelerinin çou Deccâl hakkndayd.

O gün bize dedikleri arasnda (Deccâl' anlatarak) öyle buyurdu: "Yüce

Allah'n gönderdii her peygamber mutlaka ümmetini uyarmtr. Ren

peygamberlerin, siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Muhakkak ki, o çkacaktr.

Ben aranzdayken çkarsa ben her Müslümann yerine onu altederim. Ancak

benden sonra çkacak olursa her kii kendi nefsini müdâfaa etsin. Bütün

Müslümanlar Allah'a emanet ediyorum. O, Irak ve am arasnda bir yerde

çkacaktr. Belki batdan, belki de doudan çkacaktr. Ey Allah'n kullan! Sebat

edin. O sözlerine: «Ben peygamberim» diye balayacaktr. Ancak benden sonra

peygamber yoktur. Onun gözleri arasnda her müminin okuyabilecei: «Kâfir»

kelimesi yazldr. Sizden onunla karlaan kii yüzüne tükürsün ve Ashâb-

Kehf Sûresinin sonlannt okusun.

O, Âdem oullanndan birine musallat olacak, onu öldürecek ve tekrar

diriltecektir. Sonra baka kimseye musallat olmayacaktr. Yine onun fitneleri

arasnda Cennet ve Cehennem vardr. Onun Cehennemi Cennet, Cenneti de

Cehennemdir. Onun Cehennemine maruz kalan kii gözlerini kapatsn ve

Allah'tan yardm dilesin. Atein brahim'e souk ve selamet olduu gibi onun

da atei size souk ve selamet olacaktr. O aranzda krk gün kalacaktr. Onun

bir günü bir yl, bir günü bir ay, bir günü bir hafta ve bir günü de normal bir

gün gibidir. Dier günleri ise serap gibidir. Kii sabah vakti ehrin bir

kapsnda iken akama kadar dier kapsna varamayacaktr."Ashâb: “Yâ

Resûlallah! Böylesi ksa günlerde nasl namaz klacaz?" deyince: "Zaman

uzun günlerde takdir ettiiniz gibi o günlerde de takdir edeceksiniz" buyurdu.'

^ 3 £

j

o&d Jj> jj;î ^ij i

üt oUülü&ll j jj-ül yJj\ i 4jjü ul

llij Ûl lîil If\i yû\ jjj * lij I^t

"Allah'a hamdolsun ki, kuluna Kitâb' indirdi ve ona hiçbir

erilik koymad. 0 dosdoru Kitâb', kendi katndan gelecek

iddetli bir azaptan insanlar sakndrmak ve iyi iler yapan
mü minleri de çlerinde ebedî olarak kalacaklar güzel bir

1

Taberânî (7644, 7645). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi', 6384).
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ödülle müjdelemek üzere indirmitir. Bir de «Allah evlât

edindi» diyenleri uyarmak için (Kitab ) indirdi/'

(Kehf Sur. 1-4)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, ve bn Merdûye'nin, Ali (b. Ebi

Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'a hamdolsun ki, kuluna

Kitab indirdi ve ona hiçbir erilik koymad. O dosdoru ..."
1 buyruunu

açklarken: “Kur’ân’ adil ve doru olarak bir erilii olmadan indirmitir"

dedi .

2

bnu’l-Münzir ve br Ebî Hâtim bildirdiine göre Mücâhid: " ejçf. Jyj!

ölj"3 buyruunu açklarken öyle demitin "Bu takdim ve

tehîr’dendir. Bu sebeple: "l^c dj
4

ifadesi "C*" 5 ifadesinden önce

gelmektedir."

bnuTMünzir bildirdiine göre Dahhâk: "£s"6
ifadesini açklarken:

"Dosdoru mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "llai Llb jxj
”7 buyruunu

açklarken: "Burada iddetli azab kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "dijJ ^"8
ifadesini açklarken:

"Kendi katndan, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...yi iler yapan mü'minleri de

güzel bir ödülle müjdelemek üzere indirmitir
"9 buyruunu açklarken:

"Burada ödülle Cennet kastedilmektedir" dedi. "Bir de «Allah evlât edindi»

' Kehf Sur. 1, 2
1 bn Cerîr (15/140, 142) ve el-tkân'da (2/25) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3 Kehf Sur. 1

4 Kehf Sur. 1

5 Kehf Sur. 2
6
Kehf Sur. 2

7 Kehf Sur. 2
8
Kehf Sur. 2

9 Kehf Sur. 2
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diyenleri uyarmak için..."
1 buyruu hakknda ise: "Burada da uyarlan

kiilerden kast, Yahudiler ve Hristiyanlardr” dedi.

4.4J1 ûit 1 fi
ol ^jisr> •tf

"Bu söze inanmayanlann ardndan üzülerek nerdeyse

kendini mahvedeceksin!" (Kekf Sur. 6)

Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Utbe b. Rabîa, eybe

b. Rabîa, Ebû Cehl b. Hiâm, Nadr b. el-Hâris, Umeyye b. Halef, Âs b. Vâil,

Esved b. el-Muttalib ve Ebu'l-Bahtarî, Kurey'li bir grupla toplanmt.

Kavminin ihtilafta olmasn görmek Resûlullah’n (saiiaJiahu aleyhi reseiiem) anna
gitmiti. Getirdikleriyle kendilerine ettii nasihatlar da inkâr etmelerinden

dolay çok üzülmütü. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bu söze inanmayanlarn

ardndan üzülerek nerdeyse kendini mahvedeceksin"
2
âyetini indirdi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Nerdeyse

kendini mahvedeceksin"3
âyetini açklarken: “Kendini öldüreceksin,

mânâsndadr" dedi.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Nerdeyse kendini

mahvedeceksin"5
âyetini açklarken: "Kendini öldüreceksin, mânâsndadr"

dedi.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bu söze inanmayanlarn

ardndan üzülerek nerdeyse kendini mahvedeceksin"
6

âyetini açklarken:

"Kuriân'a inanmayanlann yüzünden kendini mahvedeceksin, mânâsndadr"

dedi.

1

Kehf Sur. 4
2 Kehf Sur. 6

3 Kehf Sur. 6

« bn Cerîr (17/543).

5 Kehf Sur. 6
6 Kehf Sur. 6
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "ilil"'

ifadesini açklarken: “Szlanmak mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Bu söze inanmayanlarn ardndan üzülerek nerdeyse kendini

mahvedeceksin
'’2

âyetini açklarken: Burada üzülmek kastedilmektedir.

Allah, insanlarn günahlarndan dolay Peygamberine üzülmeyi yasaklad"

dedi .

3

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakfu ve'l-btidâ'da bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Nafi b. el-Ezrak ona: "Bana: "d-Ju buyruunu açkla, bdhî' ne

demektir?" deyince, bn Abbâs u karl verdi: “Kendini öldürmek

mânâsndadr. Lebîd b. Rabîa bu konuda:

“Uzaklndan dolay gün gelir onu ziyaret edemezsen

Sanrm kendi kendini öldürürsün" demitir."

I

j

j>- I.Lw> U jjJlaUJ

"nsanlarn hangisinin daha güzel amel yaptn
deneyelim diye üphesiz biz yeryüzündeki eyleri ona bir

zinet yaptk. üphesiz biz, yeryüzünde olanlar kupkuru bir

toprak haline getirebiliriz." (Kekf Sur. 7, s)

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "üphesiz biz yeryüzündeki eyleri ona bir zinet yaptk"5

buyruunu açklarken: “Burada yeryüzü üzerinde bulunan her ey
kastedilmektedir” dedi .

6

’ Keh/ Sur. 6

' Kehf Sur. 6
J Abdurrezzâk (1/396).

4 Kehf Sur. 6

* Kehf Sur. 7
6 bn Cerîr (15/152).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "üphesiz biz

yeryüzündeki eyleri ona bir zinet yaptk"1 buyruunu açklarken: “Burada

erkekler kastedilmektedir’' dedi.

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "üphesiz biz yeryüzündeki eyleri ona bir zinet yaptk"2

buyruunu açklarken: “Burada erkekler kastedilmektedir" dedi.

Ebû Nasr es-Siczî’nin el-bâne'de Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "üphesiz biz yeryüzündeki eyleri ona bir zinet yaptk"3 buyruunu

açklarken: “Yeryüzünün zineti, âlimlerdir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz biz

yeryüzündeki eyleri ona bir zinet yaptk"4 buyruunu açklarken: “Burada

Allah'a itaatle kulluk edip amel ileyenler kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Târih'te Hâkim ve bn Merdûye'nin bn Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vesellem): "nsanlarn hangisinin daha

güzel amel yaptn deneyelim diye..."5 buyruunu okuyunca: “Yâ

Resûlallah! Bunun mânâs nedir?” diye sordum. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):

"Hanginizin daha akll olduunu, haramlardan daha fazla sakndn ve

itaatte daha aceleci olduunu snamak için mânâsndadr" buyurdu .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "insanlann hangisinin daha

güzel amel yaptn deneyelim diye..."
7 buyruunu açklarken: “Hangisinin

daha akll olduunu snamak için, mânâsndadr” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nsanlarn hangisinin

daha güzel amel yaptn deneyelim diye..."9 buyruunu açklarken:

1 Kehf Sur. 7
1 Kehf Sur. 7
5 Kehf Sur. 7

4 Kehf Sur. 7
5 Kehf Sur. 7

‘ bn Cerîr (2/145) ve bn Ebî Hâtûn (6/2006).

7 Kehf Sur. 7
8 bn Ebî Hâtûn (6/2006).

9 Kehf Sur. 7
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"Hangisinin dünya maln terketmede daha istikrarl olduunu bilmek için,

mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân b. es-Sevrî: "nsanlarn

hangisinin daha güzel amel yaptn deneyelim diye ..."
1 buyruunu

açklarken: "Dünyada hangisinin daha fazla zühd sahibi olduunu snamak

içindir"' dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz biz, yeryüzünde

olanlar kupkuru bir toprak haline getirebiliriz
"5 âyetini açklarken:

"Üzerindeki her eyi helak eder, mânâsndadr" dedi/

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

lÜu*^"5 buyruunu açklarken: “Saîd" ifadesi toprak, "Curuz” ifadesi ise

üzerinde ekin olmayan toprak mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr ifadesini

açklarken: “Curuz" ifadesiyle harap yer kastedilmektedir" dedi.

^ Ûtf -y. J15T pj^lj ^l yUw.
f'

"Yoksa sen Ashâb- Kehfi ve yazl levha sahiplerini bizim

alacak âyetlerimizden mi sandn?" (Kehf Sur. 9)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Kehf ifadesi vadideki maara

mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine

göre ibn Abbâs: ifadesi kitap mânâsndadr" dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Rakm, Filistin dnda Eyle'ye yakn bir yerde bir vadidir" dedi.

’ Kehf Sur. 7
2 bn Ebî Hatim (6/2006).

1 Kehf Sur. 8
4 bn Cerîr (15/153).

* Kehf Sur. 8
6
Kehf Sur. 8

7 el-tkân'da (2/25) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Ibn Cerîr'ln, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: Rakîm,

Ashâb- Kehf maarasnn bulunduu dadr” dedi.*

bnu'l-Münzifin bildirdiine göre bn Abbâs: "Vallahi! Rakîm'in ne

olduunu bilmiyorum. O bir kitap mdr, yoksa bir yap mdr bilmiyorum"

dedi.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzifin bildirdiine göre Mücâhid: "Kimisi,

Rakîm Ashâb- Kehfin kssas, kimisi de bir vadidir" demektedir.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzifin bildirdiine göre Ebu Sâlih: "Rakîm yazl

bir levhadr" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Rakîm tatan bir levhadr. Üzerine Ashâb- Kehf in kssas yazlm
ve maarann kapsna konulmutur* 1’ dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Rakîm'de, kral, Ashâb-

Kehfin isimlerini yazd zaman, onlarn filan filan yerde Dekyûs mülkünde

helak olduklarn da yazarak surlara koymutur. O surlardan giren ve çkan

kiiler o levhay okumaktayd. Bu sebeple: "Ashâb- Kehf ve Rakîm"

denilmektedir.

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Zeccâcî Emâli’de ve bn Merdûye'nin, krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Rakîm’in ne olduunu bilmiyorum. Bunu Ka’b’a sorduumda: "Bu

Ashâb- Kehfin kendisinden çkarak terkettikleri köyün ismidir" dedi .

3

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bn Abbâs: "Dört ey dnda Kur’ân’da

ne varsa hepsini bilmekteyim. Bunlar slîn, Hennân, Evvâh ve Rakîm’dir"

dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "Rakîm köpektir" dedi.

’ bn Cerîr (15/158).
J bn Cerir (15/159, 160).

3 Abdurrezzâk (1/397) ve Zeccâcî, Emâliye ((sh. 6).

4 Abdurrezzâk (1/397).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Toksa sen Ashâb- Kehf i ve

yazl levha sahiplerini bizim alacak âyetlerimizden mi sandn?"1

âyetini

açklarken: "Sana vermi olduum ilim, sünnet ve Kur'ân, Ashâb- Kehf’ten ve

Rakîm'den daha üstündür, mânâsndadr" dedi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Mücâhid: "Yoksa sen

Ashâb- Kehf i ve yazl levha sahiplerini bizim alacak âyetlerimizden mi

sandn ?"2
âyetini açklarken: "Onlar bizim alacak âyetlerimizdendir. Ancak

Kur'ân âyetlerinden daha fazla alacak bir ey deildir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa sen Ashâb- Kehf'i ve

yazl levha sahiplerini bizim alacak âyetlerimizden mi sandn?" 3
âyetini

açklarken: "Onlar bizim ayatlerimizden daha fazla alacak eyler deilir.

Onlar krallann çocuklanndan idiler" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câfer: "Ashâb- Kehf, (meslek olarak)

sarraflar idi" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn

Merdûye’nin, Nu'mân b. Beîfden bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aeyhi

vsseiiem) ashâbna, Ashâbu'r-Rakîm'i anlatp öyle buyurdu: "Üç kii bir

maaraya girmiti. Dadan bir kaya parças düerek maarann kapsn kapatt

ve onlar içeride mahsur brakt. çlerinden bir kii: «Güzel amellerinizden bir

eyler hatrlayn. Umulur ki, Allah o amelinizden dolay bize merhamet eder»

dedi. Bunun üzerine biri öyle anlatmaya balad: «Evet, ben bir defa güzel bir

ey yapmtm. Benim yanmda ilerimi görmeleri için ücretle tuttuum

içilerim vard. Her kiinin günlüü belli idi. Bir gün bana gün ortasnda biri

gelip i istedi. O günden kalan zaman dier içilerin günlüü kadar bir ücretle

çalmas üzere anlatk ve ie balad. Gün ortasnda ie balad diye onun

günlüünden bir ey kesmemitim.» Dier içilerden biri: «Bu kiiye bana

verdii gibi bir ücret vermektedir. Oysa ben günün tamamn çalrken o

yansn çalmaktadr» dedi. Ona: «Ben seninle anlatm günlüünden bir

ey kesmiyorum. Ben malm dilediim gibi sarfederim» dedim.

’ Kehf Sur. 9
1
Kehf Sur. 9

J Kehf Sur. 9
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Bunun üzerine bu kii hiddetlenerek ii brakt ve ücretini almadan gitti.

Durum böyle olunca onun ücretini (sonra gelir alr diye) bir müddet bir kenara

ayrdm. Sonra yanmzdan bir sr sürüsü geçti ve ona parasyla sütten

kesilmi bir yavru aldm. Bu yavru büyümü ve saylan çoalmt. Zamannda

yanmda ii brakp ta giden kii yalanm ve zayf bir ekilde yanma gelmiti.

Ben onu tanmamtm. O: «Benim sende hakkm vardr» dedi. Ama ben onu

yine hatrlamamtm. Ancak bana meseleyi anlatnca onu tandm ve: «Evet.

Hakkn vardr» deyip o yavrudan olan dier hayvanlan da göstererek: «Senin

hakkn bu srlardr» dedim. Adam: «Ey Allah'n kulu! Benimle alay etme,

senden sadaka istemiyonm. Bana hakkm ver» dedi. Ona: « Vallahi, seninle

alay etmiyorum. Bunlar enindir» dedim ve o srlan kendisine verdim.

«Allahm! Biliyorsun ki bunu senin için yaptm. Bu kaya parçasn kapdan

kaldr» dedi. Bunun üzerine kaya görecekleri kadar kprdad ve etraf

görmeye baladlar.

Dier bir kii öyle anlatt: Ben de bir defa iyilik etmitim. Benim yanmda

çok mal vard ve insanlar yokluk çekmeye balamt. Bir kadn yanma gelip

benim ona bir iyilikte bulunmam istedi. Ben ona: «Hayr vallahii, ancak benimle

birlikte olursan olur» karln verdim. Kadn kabul etmeyip gitti. Sonra bir

daha gelerek bana Allah' hatrlatt. Ben yine kabul etmeyip: «Hayr vallahi,

ancak benimle olursan olur» dedim. Kadn yine kabul etmeyip durumu kocasna

anlatt. Kocas: «Kendini ona teslim et ve çocuklarn doyur» dedi. Kadn

durumun öyle olduunu görünce benimle olmay kabul etti. Ancak onunla

olacam srada: «Ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum» dedi. Ben

de: «Sen bu zorluk içindeyken Allah'tan korkuyorken ben böylesine bolluk

içindeyken korkmuyorum ha!» diyerek kendisine ve çocuklarna yetecek bir

eyler verdim. «Allahm! Biliyorsun ki bunu senin için yaptm. Bu kaya

parçasn kapdan kaldr» dedi. Bunun üzerine kaya biraz daha yerinden oynad.I iyice gördüler ve kurtulacaklarna inandlar.

Üçüncü kii anlatt: Ben de güzel bir ey yapmtm. Benim yalanm
annem ve babam vard. Ayn zamanda yanmda otlattm bir koyun sürüsü de

vard. Hem anne babama bakar, hem de sürüyü otlatrdm. Anne babama yemek

yedirip içirdikten sonra koyunlanm otlatrdm. Günün birinde iddetli yamur

yam ve beni anne babama gitmekten alkoymutu. Bu sebeple geç vakitte geri

dönmütüm. Ancak anne babamn yanna girmemi ve önce koyunlun

samtm. Sonra onlara sütlerini içirmek için yanlanna girdiimde
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uyuduklarm gördüm. Onlar uyandrmak bana ar gelmiti. Koyunlan

brakmak ta anma gitmiti. Süt kab elimde olmak üzere ikisi de uyanncaya

kadar yanlannda oturup bekledim. Uyandklan zaman da onlara sütlerini

içirdim. Allahm! Biliyorsun ki bunu senin için yaptm. Bu kaya parçasn

kapdan kaldr» dedi. Bunun üzerine Allah kayay yerinden kaldrd ve çkp

ailelerine döndüler.
,n

Ahmed ve bnu'l-Münzir'in, Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailaiiahu eisyt» «selim) öyle buyurmutur: “Sizden önceki toplumlardan üç kii çalp

ailelerinin nzkn kazanmak için yola çkmt. Yamur yanca bir maaraya

girdiler. Ancak maarann kapsna bir kaya parças dütü ve dary
görecekleri kadar bile bir delik kalmad. Biri dierlerine: «Kaya kapya dütü ve

izlerimiz silindi. Yerimizi Allah'tan baka kimse bilmemektedir. En güzel

amellerinizi zikrederek Allah'a dua edin» dedi.

Bunun üzerine içlerinden biri: «Allahm ! Biliyorsun ki benim annem ve

babam vard. Ben onlar için kaplarna süt sayor ve yanlarna gidiyordum.

Onlar uyuyor bulduum zaman uyandrmak istemediim için uyanncaya

kadar balarnda bekliyordum. Uyandklar zaman da onlara sütlerini

içiriyordum. Allahm! Biliyorsun ki bunu senin rahmetini ümid edip,

gazabndan korkarak yaptm. Bizi bu skntdan kurtar» dedi ve kayann üçte

biri kadar bir yer açld.

Dier biri: «Allahm! Biliyorsun ki ben zamannda iimi görmesi için bir içi

kiraladm. Ben hiddetli iken ücretini istemeye gelmi ve ben onu azarlamtm.

Bu sebeple de ücretini almadan gitmiti. Ben de onun parasn çaltrdm ve

onunla her türlü mal satn aldm. Bu kii ücretini istemeye geldiinde bütün o

mallan kendisine verdim. Eer isteseydim ona sadece kendi ücretini verirdim.

Allahm! Biliyorsun ki bunu senin rahmetini ümid edip, gazabndan korkarak

yaptm. Bizi bu sknttdan kurtar» dedi ve kayann üçte ikisi açld.

Üçüncü kii: «Allahm! Biliyorsun ki benim beendiim bir kadn vard.

Ona bir miktar para verdim. O benimle olmay kabul edince, ben onu braktm.

Allahm! Biliyorsun ki bunu, senin rahmetini ümid edip, gazabndan korkarak

'

Taberânî, M. el-Evsaf'ta (2307, 2308), Daha uzun bir metinle (41) ve Ahmed 30/366-

369 (18417). Müsned 'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
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yaptm. Bizi bu skntdan kurtar» dedi ve kayann tamam açld. Oradan

çkarak hzl bir ekilde ailelerine geri döndüler.

Buhârî, Müslim, Nesâîve bnu'l-Münzir'in, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (aldMu *esi*m) öyle buyurmutur: "Sizden önceki toplumlardan üç

kii yürürken yamura tutuldular ve bir maaraya girdiler. Maarann kaps

bir kaya parçasnn dümesiyle kapannca birbirlerine: «Ey Sizler! Vallahi, sizi

doruluktan baka bir ey kurtarmayacaktr. Her biriniz ilemi olduu doru

bir ameli zikretsin» dedi.

çlerinden bin: «Allahm! Biliyorsun ki benim bir ölçek pirinç karlnda
çalan bir içim vard. Ancak ücretini almadan gitti. Ben de bu pirinci kendisi

için ektim. Onun mahsulü ile srlar aldm. Bu kii gelip ücretini isteyince:

"u srlan yanna git ve onlan sürüp götür" dedim. O: "Benim, sende sadece

bir ölçek pirincim var" karln verdi. Ona: "Sen srlann yanna git ve

onlan sür. Onlan senin pirincin ile satn aldm" dedim. Allahm! Biliyorsun ki

bunu, senin gazabndan korkarak yaptm. Bizi bu skntdan kurtar" dedi ve

kaya maarann kapsndan biraz yana çekildi.

Dier biri: «Allahm! Biliyorsun ki benim yal annem ve babam vard. Her

gece onlara kendi koyunlanmdan süt götürürdüm. Bir gece onlara gelmekte

gecikmitim. Yanlanna geldiimde onlan uyuyor buldum. Ailem ve çocuklanm

açlk içinde alat halde annem babam içmeden kendilerine içirmedim.

Çünkü onlan uyandrmak istemedim. Sabaha kadar onlann ba ucunda

bekledim. Allahm! Biliyorsun ki bunu, senin gazabndan korkarak yaptm. Bizi

bu skntdan kurtar» dedi ve kaya maarann kapsndan biraz daha yana

çekildi ve gökyüzü görünmeye balad.

Üçüncü kii: «Allahm ! Biliyorsun ki benim herkesten çok sevdiim bir

amcam kz vard. Onunla birlikte olmak istedim. O, kendisine yüz dinar

vermem halinde bunu kabul etti ve bana teslim oldu. Ancak bacaklar arasna

oturduumda: "Allah'tan kork ve mührü ancak hakkyla kr" dedi. Ben de

kendimi imtina ettim ve yüz dinar kendisine braktm. Biliyorsun ki bunu

’ Ahmed 19/438 (12454) Muhakkik: "Buhârî ve Müslim artlarna göre isnad

sahihtir" demitir.
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senin gazabndan korkarak yaptm. Bizi bu skntdan kurtar» dedi. Allah

maarann kapsn tamamyla açt ve dar çktlar."'

Buhârî Târih’te bn Abbâs’tan aynsn bildirir.

UîT liîj ijia M«sd J fc-ii s
*

1Üj ü

"Hani o gençler maaraya snmlard da, «Ey Rabbimiz!
Bize katndan bir rahmet ver ve içinde bulunduumuz u
durumda bize kurtulu ve dorulua ulamay kolaylatr»

demilerdi." (Kekf Sur. 10)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Muâviye ile beraber Rum yaknlarnda Madîk gazvesinde idik. O srada

Kur'ân’da zikredilen Ashâb- Kehf maarasna uradk. Muâviye: "Eer

maara açlsa da bu kiileri bir görsek nasl olur?" dedi.” Ravi der ki: ibn

Abbâs, ona: "Olmaz, Allah senden daha hayrl kiiyi bile bundan men etti.

Zira Yüce Allah: "Onlar görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardn

ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolard" buyurmaktadr. Muâviye:

"Onlarn hakknda bilgi edinmeden gitmeyeceim" diyerek, maaraya

adamlar gönderip: “Maaraya girin ve içeride neler olduuna bakn" dedi.

Adamlar gidip maaraya girince Allah onlara bir rüzgar gönderdi ve bu

rüzgar kendilerini danya çkard. Muâviye'nin öyle yapt bn Abbâs'a

bildirilince, Ashâb- Kehfi öyle anlatmaya balad:

Bunlar zalim bir kraln memleketindeydiler. Halk tapmaya balamt.

Hatta putlara bile tapyordu. Bu gençler ise ehirde idi. Halkn putlara

taptn görünce o ehri terk edip gittiler. Allah onlar birbirleriyle

anlamakszn bir araya getirdi. Birbirlerine: "Nereye gitmek istiyorsun?

Nereye gidiyorsun?” demeye baladlar. Bir ksm gidecei yeri dierlerinden

gizlemeye balad. Çünkü her biri dier birinin ehri ne diye terk ettiini

bilmiyordu. Hal böyle iken birbirlerine durumlarn anlatacaklanna dair

anlap sözletiler. Herkes bir tek ey için ehri terk etmise bir sorun

olmayacak, aksi takdirde anlattklan eyler gizli kalacakt.

Buhâri (3465). Müslim (2743) ve Tuhfetu'l-Erâfta (8461) geçtii üzere Nesâî.
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Hepsi bir tek kelime üzere toplandlar ve: "Kalkp da, «Rabbimiz, göklerin

ve yerin Rabbidir. O'ndan bakasna asla ilâh demeyiz. Yoksa andolsun ki

saçma bir söz söylemi oluruz. unlar, u kavmimiz, O'ndan baka tanrlar

edindiler. Onlar hakknda açk bir delil getirselerdi ya! Artk kim Allah'a

kar yalan uydurandan daha zalimdir?» dediklerinde onlarn kalplerine

kuvvet vermitik. Madem ki onlardan ve Allah'tan bakasna tapmakta

olduklarndan yüz çevirip ayrldnz, o hâlde maaraya çekilin ki, Rabbiniz

size rahmetini yaysn ve içinde bulunduunuz durumda yararlanacanz

eyler hazrlasn
" 1

dediler. Bunlar artk kaybolmutu. Aileleri onlar aramaya

balad. Nereye gittiklerini bilmiyorlard. Bu durumu krala haber verdiler.

Kral: "Bu günden sonra bunlarn banda bir durum olacaktr. Bunlar cinayet

ilememi ve bir ey yapmam olduklan halde ortadan kayboldular" dedi.

Kurundan bir levha isteyerek üzerine bu kiilerin isimlerini yazd ve levhay

hâzinesine brakt. Zira Yüce Allah: "...Ashâb- Kehf i ve yazl levha

sahipleri ..."
2

buyurmaktadr. Rakîm, isimleri levhaya yazlan ve gidip

maaraya giren kiilerdir. Allah onlarn uykusunu getirdi ve uyudular. Eer

güne onlara deecek olsayd onlan yakard. Eer uyurlarken bir taraftan bir

tarafa dönmemi olsalard toprak vücutlarn yer bitirirdi. Allah'n: "(Orada

olsaydn) güne doduunda onun; maaralarnn sa tarafna kaydn,
batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiini görürdün. Kendileri ise

maarann geni bir yerinde idiler. Bu, Allah'n mucizelerindendir. Allah,

kime hidayet ederse ite o, doru yolu bulandr. Kimi de artrsa, artk

ona doru yolu gösterecek bir dost bulamazsn" 3 buyruu da bunu

göstermektedir.

Sonra bu kral gidip yerine Allah'a ibadet eden ve putlan kran baka bir

kral geldi. nsanlara kar adil davrand. Sonra Allah bu kiileri istedikleri bir

hâl üzere uyandrd. Aralarndan biri: "Ne kadar uyudunuz?" deyince bir

ksm: "Bir gün" derken, bir ksm: "ki gün" dedi. Bir ksm da: "Daha fazla"

dedi. Büyükleri ise: "htilaf etmeyin. Çünkü ihtilafa düen hiç bir kavim yoktur

ki mutlaka helak olmutur. "imdi siz birinizi u gümü para He kente

gönderin de baksn; (ehir halkndan) hangisinin yiyecei daha lezzetli ise

’ Kehf Sur. 14- 16
1 Kehf Sur. 9

3 Kehf Sur. 17
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ondan size bir nzk getirsin
''1

dedi. Burada temiz yiyecek kastedilmektedir.

Çünkü önceleri domuz keserlerdi. Genç ehre gelince bir iaret gördü ve onu

tanmad. Bir bina gördü, onu da tanmad. Sonra bir fnncya gitti ve ona

deve yavrusu aya büyüklüünde bir dirhem verdi. Fnnc bu dirhemi

tanmam ve: "Bu dirhemi nereden getirdin? Sen bir hazine bulmusun. Ya

bana hâzinenin yerini söylersin ya da seni krala götürürüm" dedi. Bunun

üzerine genç: "Babam kraln mntka âmiri iken beni onunla m
korkutuyorsun?” dedi. Fnnc: "Baban kimdir?” diye sorunca: "Babam

filandr" cevabn verdi. Fakat fnnc söylenen kiiyi tanmam ve: "Kral

kimdir?” diye sormutu. Genç: "Kral filan kiidir” karln verince fnnc onu

da tanmamt. Bunun üzerine insanlar etrafna topland. Genci memleketin

bilirkiisine götürdüler. Bilirkii adama sorular soruyor genç te cevaplyordu.

Bilirkii: "Bana levhay getirin” dedi. Levhay getirdiklerinde gencin

arkadalann okuyup arkadalar filan ve filandr demeye balad. Onlann

isimleri levhada yazlyd. Oradakiler: “Allah sizi kardelerinize gönderdi”

dediler ve yola çkp maaraya yetitiler.

Maaraya yaklatklan zaman genç: "Siz yerinizde kaln, ben

arkadalanmn yanna gireyim. çeriye birden hücum ederseniz sizden

korkarlar. Onlar, Allah'n sizi kendisine yönelttiini ve tövbenizi kabul ettiini

bilmemektedir" dedi. Oradakiler: "O zaman bize geri döneceksin" dediler.

Genç: "Evet, inallah geri döneceim” karln verdi. Genç içeri girdiinde

oradakilerin nereye gittiini bilemeyip girdii yeri de bulamad. Adam srarla

aradlar, ama girdii yeri bir türlü bulamadlar. Bunun üzerine: "Bu

kardelerinize ikramda bulunun" diyerek bu durum hakknda aralannda

görütüler ve: "Onlar için bir mescid yapalm" dediler. Orada da bir mescid

yaptlar. Bu mescid de namaz klp onlar için istifar etmeye baladlar .

1

Abdurrezzâk ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime der ki: Ashâb-

Kehf kral çocuklan idi. Allah onlara slam' nasib etmiti. Onlar kavimlerinden

aynlarak slam'a sndlar ve maaraya gittiler. Allah onlann kulaklann tkad

ve kavimleri helak olup yerlerine Müslüman bir kavim gelene kadar uyuya

kaldlar. Artk krallan da Müslüman bir kiiydi. Bu kavim ruh ve ceset

’ Kehf Sur. 19
1
Tahrîc Ahâdisu'l-Keâfta (2/301) geçtii üzere bn Ebî eybe ve et-Talîku vet-Ta’lik'te

(4/244- 246) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Hacer: "snad sahihtir" demitir.
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hakknda ihtilafa dümütü. Aralarndan bir kii: "Ruh ve ceset beraber

dirilir" derken, baka biri: "Sadece ruh diriltilecektir. Cesedi ise yer (toprak)

yiyecektir, o hiçbir ey olacaktr" dedi. Bu ihtilaf krala ar gelmiti. Kral

meshlerini giyerek kumluk bir yere gitti. Sonra Allah'a dua ederek: “Ey

Rabbim! Bu kiilerin ihtilafn görüyorsun. Onlara gerçei gösterecek bir delil

gönder" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah Ashâb- Kehf'i uykularndan

uyandrd. Bunlar yemek satn alp getirmesi için birini çarya gönderdiler. Bu

kii gördüü yüzleri tanmyor, ancak yollan biliyordu. mann ehirde yaylm
olduunu gördü ve gizlenerek yoluna devam etti. Yemek satn alabilecei bir

kiinin yanna geldi. Satc gümü paraya baknca, para kendisine yabanc

geldi." -Ravi der ki: Sannm burada: "Deve yarusu aya büyüklüünde

gümü para verdi" dedi.- "Genç: "Kralnz filan kii deil midir?” deyince,

satc: "Hayr, kralmz filan kiidir" karln verdi. Satc genci krala çkarana

kadar bu konularda konutular. Kral insanlar toplayarak onlara: "Siz ruh ve

ceset hakknda ihtilafa dütünüz. Allah size bir delil gönderdi. Bu kii filan

kiinin kavmindendir" dedi. Kral burada kendisinden önceki kral kastetti.

Genç: "Benimle beraber arkadalanmn yanna gelin" deyince kral ve insanlar

bineklerine binerek maarann yanna geldiler. Genç: “Beni brakn da içeri

gireyim" dedi. Onlar gence, genç te onlara baknca kulaklar tkand (ve onu

göremediler). Bunun üzerine kral ve beraberindekiler içeri girdiler. çeride

tanmadklar cansz cesetler bulunmaktayd. Kral: "Bu, Allah'n size

göndermi olduu delildir" dedi. Ibn Abbâs, Habîb b. Mesleme ile beraber bir

gazveye çkm ve bu maaraya uramlard. Maarada kemikler

bulunmaktayd. Bir kii: "Bunlar Ashâb- Kehf'in kemikleridir" deyince, bn

Abbâs: "Onlarn kemikleri üç yüz yl fazlasndan daha önce yok olmutur"

dedi.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Ashâb-

Kehf, bu ehir büyüklerinin ve erafnn çocuklaryd. Bunlar aralarnda bir

anlama olmakszn ehrin arkasnda bir yerde toplandlar. çlerinden en fazla

üphelenen biri: "Ben içimde öyle bir ey hissediyorum ki, zannederim hiç

biriniz bunu içinde hissetmemektedir" dedi. Onlar: “Ne hissediyorsun?" diye

sorunca: "Ben içimde Rabbimin, yerlerin ve göklerin Rabbi olduunu

hissediyorum" karln verdi. Bunun üzerine onlar da kalkarak hep bir

azdan: "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan bakasna asla ilâh

’ Abdurrezzâk (1/395, 396).
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demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemi oluruz
"1

dediler. Onlarn

konutuklar arasnda Allah’n Kuriân'da zikretmi olduu eyler de

bulunmaktayd. Bunlar maaraya girmeye karar verdiler. O zaman

ehirlerinde Dekyûs denilen zalim biri vard. Uzun bir süre maarada uyuya

kaldlar. Sonra Allah onlan uyandrd. Onlar da aralanndan bir kiiyi

kendilerine yemek satn almas için çarya gönderdi. Bu kii maaradan

çkt zaman, maarann kaps yannda içinde hurma kurutulan bir al
gördü ve (kendi kendine): "Bu geçen akam burada yoktu” dedi. Sonra

Müslümanlann sözlerinden baz sözler iitti. Müslümanlar Allah'

zikrediyordu. O ehrin insanlar Müslüman olmu ve sâlih biri krallan

olmutu. Bir ara yolu ardn zannetti. Sonra çkm olduu ehre ve

karsnda bulunan iki ehre daha bakmaya balad. Bu ehirlerin isimleri

Ufsûs, Eydebûs ve âmûs'tu. O yine (kendi kendine): "Ben yolu armadm.
Bunlar Ufsûs, Eydebûs ve âmûs ehirleridir” dedi.

Sonra çkm olduu ehre yöneldi ve çarsna geldi. Gümü parasn bir

adama verince, o bu gümü parann dier insanlann paras gibi olmadn
anlad. Bunun üzerine korkarak kraln yanna gitti. Kral ona sorunca: "Belki

de bu kii Dekyûs zamannda ehir dna çkm olan gençlerden biridir. Ben,

bize onlan ve yerlerini göstermesi için Allah'a dua ederdim” dedi. Kral ehrin

yallarn toplad. Bu yallann birinde bu kiilerin isimleri ve nesepleri

bulunmaktayd. Bu yal kii dierlerine sorular soruyor, onlar da cevap

veriyordu. Sonra gence sordu ve: "Genç doru söylemektedir” dedi. Kra: ve

ehir halk bu genç kiiyle beraber arkadalarnn yanna gittiler. Maaraya

yaklatklannda gencin arkadalan içeriden insanlann seslerini iittiler ve:

"Arkadanz yakalanm” demeye baladlar. Onlar birbirlerinin boynuna

sarlp birbirlerine nasihatler etmeye baladlar. Genç kendilerine yaklanca

onu gönderdiler. Arkadalannn yanna vard zaman onlar gerçekten

öldüler. Kral onlan görünce bu durum anna gitmiti. Onlara canl olarak

yetiememiti. Kral: "Onlan defnedeceim, bana altndan bir sandk getirin”

dedi. Ona ölenlerden bir kii rüyasnda gelip: "Bizi altndan sandk içine mi

koymak istedin. Öyle yapma, bizi maaramzda brak. Biz topraktan yaratldk

ve tekrar ona döneceiz” dedi. Bunun üzerine kral onlan maaralannda

brakt ve maaralannda bir mescid ina etti.

’ Kehf Sur. 14
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Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der

ki: Hz. sa'nn (aieyhsuian) havarilerinden biri Ashâb- Kehf in ehrine gelip içeri

girmek istedi. Ona: “Kapsnda bir put bulunmaktadr. Ona secde etmeden

içeriye girilmez" denildi. Havari içeri girmek istemedi ve ehre yakn bir

hamama gitti. Havari hamamda ücretle çalyordu. Hamam sahibi

hamamnda bereket ve rzkn bol olduunu görmütü. Hamam sahibi bu

havariyi sevmeye, ehirden birkaç genç te yanna gelmeye balamt. Havari

onlara gökyüzü, yeryüzü ve âhiretten haber veriyordu. Hatta ona inandlar ve

kendisini tasdik ettiler. Onlar da kendisi gibi güzel bir hâl üzereydiler. Havari

hamam sahibine art kouyor ve: “Gece benimdir. Namaz vakti olduu

zaman benimle namazm arasna girme" diyordu.

Bir gün kraln olu bir kadnla hamama geldi ve içeri girmek istedi. Havari:

“Sen kraln olusun, u filan filanla beraber içeri giremezsin" diyerek onu

ayplad. Kraln olu utanarak geriye döndü. Ancak bir daha gelerek havariye

sövüp onu azarlad ve kadnla beraber hamama girdi. Kadnla beraber

hamamda geceledi ve orada öldüler.

Krala gidilip: “Hamam sahibi olunu öldürdü" denildi. Kral onu aratm

fakat bulamamt. Havarinin arkadalan da kaçmt. Onlar gençler diye

adlandnldlar ve aranmaya baladlar. Onlar ehrin dna çkarak çiftçi bir

arkadalannn yanna uradlar. O da onlar gibi ayn durumdayd. Ona

arandklann söylediler. Onu da yanlarna alarak bir köpekle birlikte yollarna

devam ettiler. Bir maarann yannda gece olunca maaraya girdiler.

“nallah bu geceyi sabahlayana kadar burada geçireceiz. Sabahlaynca da

görülerinize bakanz" dediler. Sonra kulaklan tkand (ve uyuya kaldlar). Kral

adamlaryla onlar aramaya çkmt. Onlan buldular ve maaraya girmek

istediler. Onlardan biri maaraya girmek istediinde korkuyor ve hiç kimse

içeri girmeye güç yetiremiyordu. Aralarndan bir kii krala: “Sen: «Eer onlar

bulursam öldüreceim» demedin mi?" dedi. Kral: “Evet, dedim" karln
verince: “O zaman maarann kapsna duvar ör ve maaray üzerlerine

kapat, açlktan ve susuzluktan ölürler" dedi. Kral da öyle yapt.

Bir müddet geçtikten sonra bir çoban bu maarann yannda yamura

yakalanm ve (kendi kendine): “u maarann kapsn açsam ve koyunlarm

yamur altndan içeri alsam" dedi. Yamur durmakszn devam edince

maarann kapsn açt ve koyunlarn içeri soktu. O gün sabahladklar zaman
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Allah bu cesetlere ruhlarn geri verdi. Gençler aralarndan birini yemek satn

almas için gümü parayla çarya gönderdiler. ehirde hangi kapya gittiyse

parasn kabul eden birini bulamad. Sonunda bir kiiye gelip: "Bana u
parayla yiyecek bir eyler sat" dedi. Adam: "Bu dirhemi nereden buldun?"

deyince: "Dün ben ve arkadalarm bir yere gitmitik. Sabahladmzda beni

yemek almam için gönderdiler" cevabn verdi. Adam: "Bu dirhem filan kraln

zamanndandr. Sen bu dirhemi nereden buldun?" dedi ve onu krala götürdü.

Kral sâlih bir kiiydi. Gence: "Bu dirhemi nerede buldun?" diye sorunca:

"Dün ben ve arkadalarm bir yere gitmitik. Filan filan maarann
yanndayken gece bastrd ve o maarada geceledik. Sonra (sabah olunca)

beni kendilerine yemek almam için gönderdiler"' dedi. Kral: "Arkadalann

nerededir?" deyince: "Arkadalanm maaradadr" karln verdi. Hep

beraber maaraya gittiler. Maara kapsnn yanna geldiklerinde, genç:

"Brakn arkadalanmn yanna sizden önce gireyim" dedi. Onlara

yaklatnda kendisinin de, onlann da kulaklan tkand (uyutuldular). Kral ve

adamlar arkasndan girmek istediler, ama içeri giren her kii korkarak geri

çkt. çeri girmeye güç yetiremiyorlard. Sonra maarann yannda namaz

kldklar birmescid ina ettiler .

1

bn Merduye'nin Emâli'öe bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu deytu metan): "Ashâb- Kehf, Mehdi’nin yardmclardr" buyurmutur.*

Zeccâcî'nin Emâlî'de bildirdiine göre bn Abbâs: 'Yoksa sen Ashâb-

Kehfi ve yazl levha sahiplerini bizim alacak âyetlerimizden mi

sandn?'3 âyetini açklarken öyle dedi: "Gençler dinleri hususunda korkarak

ailelerinden kaçm ve onlar kaybetmilerdi. Krala onlann durumunu haber

verince, kral kurundan bir levha isteyerek üzerine bu kiilerin isimlerini

yazdrd ve levhay hâzinesine brakt. Sonra: "leride bunlann bir durumu

olacaktr" dedi. te o levha da Rakîm'dir."4

’ Abdurrezzâk (1/397- 399).
1
Fethu ’l-BSri'de (6/503) geçtii üzere bn Merdûye.

5 Kehf Sur. 9

* Zeccâd (sh. 5, 6).
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“Bunun üzerine biz de nice yllar onlarn kulaklarn (d
dünyaya) kapattk. Sonra da iki gruptan hangisinin

kaldktan müddeti daha iyi hesap edeceini görelim diye

onlan uyandrdk." (KekfSur. u, 12)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlarn kulaklarn (d
dünyaya) kapattk

" 1 buyruunu açklarken: “Onlan uyuttuk, mânâsndadr”

dedi. “Sonra da iki gruptan hangisinin kaldklar müddeti daha iyi hesap

edeceini görelim diye onlar uyandrdk"2
âyeti hakknda ise: “Burada

gençlerin ailesinden hidayete erenler ve sapkla düenler kastedilmektedir.

Onlar daa çktklan günü, ay ve yl yazmlard” dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...ki gruptan hangisinin kaldklar müddeti daha iyi hesap

edeceini görelim diye onlar uyandrdk"3 buyruunu açklarken: “Burada

maaraya çkan gençler ve maarada kaldklar yllarn says

kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...ki gruptan hangisinin

kaldklar müddeti daha iyi hesap edeceini görelim diye onlar

uyandrdk"4 buyruunu açklarken: “Ne kâfirlerden, ne de müminlerden bu

konuda hiç birinin bir bilgisi yoktu” dedi.

’ KehfSur.il
1

Kehf Sur. 12

J Kehf Sur. 12
4 Kehf Sur. 12
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"Biz sana onlann haberlerini gerçek olarak anlatyoruz:

üphesiz onlar Rablerine inanm birkaç genç yiitti. Biz de

onlann hidâyetlerini artrmtk. Onlann kalplerini metin

kldk. O yiitler (o yerin hükûmdan karsnda) ayaa
kalkarak: «Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz,

O ndan bakasna ilah demeyiz. Yoksa saçma sapan
konumu oluruz» dediler." (KekfSur. 13 , 14 )

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah gönderdii her

Peygamberi mutlaka genç olarak göndermitir. Âlime verilen ilim de mutlaka

genç iken verilmitir" dedi ve: "(içlerinden bazlar), «Ibrâhîm denilen bir

gencin onlar diline doladn duyduk» dediler"
1

, "Hani Mûsâ,

beraberindeki gence öyle demiti ..."
2
ve "...onlar Rablerine inanm

birkaç genç yiitti . .
."3 âyetlerini okudu .

4

bn Ebî Hâtim’in Rabfden bildirdiine göre Enes: "Biz de onlarn

hidâyetlerini artrmtk"5 buyruunu açklarken: "Burada ihlas

kastedilmektedr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlarn kalplerini metîn

kldk ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada iman kastedilmektedir" dedi.

"...Yoksa saçma sapan konumu oluruz
"7 buyruu hakknda ise: “Burada

da yalan kastedilmektedir" dedi.

’ Enbiya Sur. 60
1 Kehf Sur. 60
J Kehf Sur. 13
1 Taberânî M. el-Evsat (6421).

5 Kehf Sur. 13
6 Kehf Sur. 14
; Kehf Sur. 14
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Yoksa saçma sapan konumu
oluruz

"1 buyruunu açklarken: “Burada saçma sapan ifadesiyle zulüm

kastedilmektedir"' dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: “ikki"

ifadesi yanl eyler konumak, mânâsndadr" dedi.

Ji IjjÜ 4il Uj ip

"Onlara: «Siz onlardan ve Allah tan baka taptklarndan

ayrldnz, bunun için maaraya girin ki, Rabbiniz size

rahmetini yaysn ve size iinizde kolaylk göstersin»

denildi." (KckfSur. o)

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ’ el-

Horasânî: "...Siz onlardan ve Allah'tan baka taptklarndan ayrldnz ...”
2

buyruunu açklarken: “Bu gençler, Allah'a ve daha baka eylere tapan bir

kavme mensup idi. Bunlar kavminin tapt dier ilahlar terk ettiler. Fakat

Allah'n ibadetinden aynlmadlar" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: " Uj âl$

iJj ojjuil"
3 buyruunu açklarken: “Bu, bn Mes'ûd'un kraatnda: “ jjJui U3

«il eklindedir. Bu da âyetin tefsiridir" dedi.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunun için maaraya

girin ..."5 buyruunu açklarken: “Onlann maaras iki da arasndayd" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Rabbiniz size rahmetini

yaysn ve size iinizde kolaylk göstersin, denildi"’ buyruunu açklarken:

“Burada yemek kastedilmektedir" dedi.

1 Kehf Sur. 14
1 Kehf Sur. 16
3 Kehf Sur. 16
4 bn Cerîr (15/182).

5 Kehf Sur. 16
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"(Orada olsaydn) güne doduunda onun; maaralarnn
sa tarafna meylettiini, batarken de onlara dokunmadan
sol tarafa gittiini görürdün. Kendileri ise maarann geni

bir yerinde idiler. Bu, Allah'n murizelerindendir. Allah,

kime hidayet ederse ite o, doru yolu bulandr. Kimi de

artrsa, artk ona doru yolu gösterecek bir dost

bulamazsn. Kendileri uykuda olduklar halde sen onlar
uyank sanrdn. Onlar saa sola çevirirdik. Köpekleri de
maarann giriinde ön ayaklarn uzatm yatmakta idi.

Eer onlarn durumlarna muttali olsa idin dönüp onlardan

kaçardn ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolard.

Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onlar uyandrdk.
çlerinden biri: «Ne kadar kaldnz?» dedi. (Bir ksm) «Bir

gün, ya da bir günden az», dediler. (Dierleri de) öyle
dediler: «Ne kadar kaldnz Rabbiniz daha iyi bilir. imdi

siz birinizi u gümü para ile kente gönderin de baksn;

(ehir halkndan) hangisinin yiyecei daha temiz ve lezzetli

ise ondan size bir nzk getirsin. Ayrca, çok nazik davransn
(da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakn

sezdirmesin.»" (Kehf Sur. 17 - 19 )

’ Kehf Sur. 16
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"jifp
"

1

ifadesini açklarken: “Meyletmek mânâsndadr" dedi. ifadesi

hakknda ise: “Brakr mânâsndadr” dedi .

3

bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: ifadesini açklarken: “Onlan terk eder (dokunmadan

geçer) mânâsndadr" dedi. "Ü j fa"
1

* buyruu hakknda ise:

“Maarann içindeydiler mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "iü ^

buyruunu açklarken: “Yan tarafta tenha bir yerde idiler mânâsndadr"

dedi.

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Ü j ^i*"7 buyruunu

açklarken: “Yan tarafta idiler mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kendileri uykuda olduklan

halde sen onlar uyank sanrdn ..."
8 buyruunu açklarken: “Ey

Muhammedi Bu onlann birinci uyku durumudur, mânâsndadr” dedi. "Onlar

saa sola çevirirdik ..."9 buyruu hakknda ise: “Bu da ikinci uykulandr.

Onlar ylda bir defa çevrilirlerdi" dedi.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar

saa sola çevirirdik..."
10 buyruunu açklarken: “Onlar alt ay bir taraflarna,

alt ay dier taraflarna çeviriyorduk, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

yâd: "Onlar saa sola çevirirdik ..."
1 buyruunu açklarken: “Ylda iki defa

çevrirdik, mânâsndadr" dedi.

1

Kchf Sur. 17
1 Kehf Sur. 17
3 bn Cerir (15/185, 186) ve el-tkân'da (2/25) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

« Kehf Sur. 17

5 Kehf Sur. 17
6 Kehf Sur. 17
7 Kehf Sur. 17
8 Kehf Sur. 18

9 Kehf Sur. 18
10
Kehf Sur. 18
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

“...Çevirirdik ..."
2
ifadesini açklarken: “Bu dokuz yl içinde olmutur. Dier

yllarda olmamtr” dedi.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Onlar saa sola çevirirdik ..."3 buyruunu açklarken: “Yer onlarn etlerini

yemesin diye çevrilirlerdi” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Köpekleri ..."4 ifadesini

açklarken: “Köpeklerinin ad Kutmûr’dur” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ashâb- Kehf'in

köpeklerinin ad Ktmîr'dir” dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: lim ehlinden bir

kiiye: “Onlarn köpei aslan mdr?” dediimde: “Allah’n hayatna yemin

ederim ki, aslan deildi. Fakat o kendileriyle beraber evlerinden çkan

Kutmûr adnda krmz bir köpektir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kesîr en-Newâ': “Ashâb- Kehf’in köpei

san bir köpekti” dedi.

bn Ebî Hâtim'in, Süfyân vastasyla bildirdiine göre Kûfe’de kendisine

Ubeyd denilen bir kii vard. Ona hiç yalan isnâd edilmi deildi. Bu kii: “Ben

Ashâb- Kehf'in köpeinin sanki yün elbise gibi krmz olduunu gördüm”

dedi.

bn Ebî Hâtim’in, Cerîr vastasyla bildirdiine göre Ubeyd es-Sevvâk: “Ben,

Ashâb- Kehf’in köpeini gördüm. O, küçük ve ksa idi. O ellerini maara

kapsnn ön tarafna uzatmt. O öyle öyle kulaklann oynatyordu” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdullah b. Humeyd el-Mekkî:

"...Köpekleri de maarann giriinde ön ayaklann uzatm yatmakta

’ Kehf Sur. 18
1

Kehf Sur. 18

* Kehf Sur. 18
4 Kehf Sur. 18
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idi ..."

1

buyruunu açklarken: “O, nzkn ön ayaklarn yalamakta buldu" dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs: ifadesini açklarken: "Burada (maara kapsnn)

önü kastedilmektedir1
' dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini

açklarken: "Burada (maarann) kaps kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ': ifadesini açklarken:

"Burada maara kapsnn önü kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

".u^jb"5 ifadesini açklarken: "Burada yüksek yer kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Köpekleri de maarann
giriinde ön ayaklarn uzatm yatmakta idi ..."

6 buyruunu açklarken:

"Maara kapsnda onlar için nöbet tutuyordu" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ehr b. Haveb der ki: Benim eskiden

cesur bir dostum vard. O maaraya urad ve: "çeri girip onlara bakacam"

dedi. Ona: "Yapma, sen: «Eer onlarn durumlarna muttali olsa idin dönüp

onlardan kaçardn ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolard»7
âyetini

okumuyor musun?" denildi. O bunu kabul etmedi ve içeri girdi. Ancak gözleri

beyazlap saçlan deimiti. Ondan sonra insanlara: “Onlar yedi kiiydiler"

derdi.

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Hangisinin yiyecei daha temiz ve lezzetli ise ..."
8 buyruunu

açklarken: "Burada caiz olan boazlama kastedilmektedir. Çünkü tâutlara

(putlara) kurbanlar keserlerdi" dedi.

1

Kehf Sur. 18
1 Kehf Sur. 18

3 Kehf Sur. 18

4 Kehf Sur. 18
5 Kehf Sur. 18
6 Kehf Sur. 18

7 Kehf Sur. 18
8
Kehf Sur. 19
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn

Abbâs: "...Hangisinin yiyecei daha temiz ve lezzetli ise..."' buyruunu

açklarken: "Burada temiz yiyecek kastedilmektedir. Çünkü o zamanlar

domuz keserlerdi" dedi.

j l*j V LÜI 6tj 4)1 Üj oi l^dij tfjîtf .ÜTj

^jiil JÜ^ jUp lUL
j. j

jip IjJlÜ

r#M r?/> Ijâi

"Böylece biz, insanlar onlann hâlinden haberdar ettik ki,

Allah'n vaadinin hak olduunu ve kyametin
gerçeklemesinde de hiçbir üphe olmadn bilsinler. Hani

onlar aralarnda onlann durumunu tartyorlard. «Onlann
üstüne bir bina yapn, Rableri onlann hâlini daha iyi bilir»

dediler. Duruma hâkim olanlar ise, «Üzerlerine mutlaka bir

mescid yapacaz» dediler." (KckfSur. 21)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Böylece biz, insanlar

onlarn hâlinden haberdar ettik..."
2 buyruunu açklarken: "Bildirdik

mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Kral kavminden yal kiileri

çard ve onlara Ashâb- Kehf'in durumunu sordu. Onlar da: "Dîkûs den len

bir kral vard. Onun zamannda baz gençler ortadan kaybolmutu. Kral

onlann isimlerini ehrin kapsnda bulunan bir kaya parçasna yazdrd”

dediler. Kral kavminden o kaya parçasn getirmelerini istedi. Kaya parças

getirilince üzerinde isimlerinin olduunu gördü ve çok sevinerek: "O ölenler

tekrar dirildi” dedi. Sonra Allah ölüleri diriltir diye haber yayd. Zira: "Böylece

biz, insanlar onlarn hâlinden haberdar ettik ki, Allah'n vaadinin hak

olduunu ve kyametin gerçeklemesinde de hiçbir üphe olmadn
bilsinler

"3 buyruu da bunu göstermektedir. Kral: "Bu sâlih kavmin yannda

mescid yaptracam ve ölene kadar onda Allah'a ibadet edeceim” dedi.

1 Kehf Sur. 19
J

Kehf Sur. 21

1 Kehf Sur. 21
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Yine: "...Duruma hâkim olanlar ise f «Üzerlerine mutlaka bir mescid

yapacaz» dediler..."' buyruu da bunu göstermektedir.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Duruma

hâkim olanlar ise, «Üzerlerine mutlaka bir mescid yapacaz» dediler ..."
2

buyruunu açklarken: “Onlar valiler"' veya: “Sultanlardr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kral onlar için bir

mabet yaptrd ve en yüksek yerine: “Büyüklerin, valilerin oullan" yazdrd"

dedi.

u*j liii. üjJA> (4^'j v» öJjL*

IJ^ ^ çJiJ Nj l*Üi JJ

"Karanla ta atar gibi, «Maara ehli üçtür, dördüncüleri

köpekleridir» derler, yahut «Betir, aknclar köpekleridir»

derler, yahut «Yedidir, sekizincileri köpekleridir» derler. De
ki: «Onlann saysn en iyi bilen Rabbimdir. Onlan pek az

kimseden bakas bilmez.» Bunun için, onlar hakknda, bu

ksaca anlatlann dnda, kimseyle tartma ve onlar

hakknda kimseden bir ey sorma." (Kehf Sur. 22)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Karanla ta atar gibi, "Maara

ehli üçtür..." derler ..."3 buyruunu açklarken: "Burada Yahudi'ler

kastedilmektedir" dedi. "...Yahut, "Betir... derler ..."4 buyruu hakknda

ise: "Burada da Hristiyanlar kastedilmektedir" dedi.

’ Kehf Sur. 21
1
Kehf Sur. 21

J Kehf Sur. 22
4 Kehf Sur. 22
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Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Karanla ta

atar gibi ..."
1 buyruunu açklarken: "Zan ederek atmak (konumak)

mânâsndadr" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "...Onlar pek az kimseden

bakas bilmez..." 3 buyruunu açklarken: "Ben de o az olanlardanm. Onlar

yedi kiiydi" dedi.

Abdurrezzâk, Firyabî, bn Sa'd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar pek az kimseden

bakas bilmez..."4 buyruunu açklarken: "Ben de o az olanlardanm. Onlar

yedi kiiydi" dedi .

5

Taberânî’nin M. el-Evsat 'ta sahih bir isnâdla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar pek az kimseden bakas bilmez ..."
6 buyruunu açklarken: Bende o

az olanlardanm. Bunlar, Maksimilyen, Temlîhe -bu, gümü parayla çarya

gönderilen kiidir-, Martûlus, Beynûnus, Durdûnis, Kefâetîtus,

Muntenuvâsûs -bu da çobandr- ve köpekleri Ktmîr'dir. Ktmîr, Kürt

köpeklerinden küçük, Kbtî köpeklerden ise daha iriydi. Ancak Kbtî

köpeklerden daha iri olduunu zannetmiyorum."

Ebû Abdirrahman der ki: "Babam: "Bana ulatna göre bu isimler bir ey
üzerine yazlp da atee atlrsa ate söner" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: "Kuriân'da "JJ Jj
"8

(Pek az) ifadelerinin tümü on saysndan aadr” dedi.

bn CeVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kimseyle tartma ..."
1

buyruunu açklarken: "Sana bildirdiklerim dnda onlar hakknda kimseyle

tartma, mânâsndadr" dedi .

2

1

Kehf Sur. 22
1 Abdurrezzâk (1/400).

3 Kehf Sur. 22
4 Kehf Sur. 22
5 Abdurrezzâk (1/400), bn Sa'd (2/366) ve bn Cerîr (15/219, 220).

6
Kehf Sur. 22

7 Taberânî (6113). Heysemî, Mecrruu'z-Zeztâid'de (7/53) der ki: "snadnda zayf olan

Yahya b. Ebî Revk bulunmaktadr."

“Kehf Sur. 22
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Miicâhid: "...Onlar hakknda, bu ksaca

anlatlann dnda, kimseyle tartma. buyruunu açklarken: "'Onlar

hakknda açkladklanmz sana yeter, bu konuda kimseyle tartma

mânâsndadr" dedi. "...Onlar hakknda kimseden bir ey sorma"4 buyruu

hakknda ise: “Açkladklanmz sana yeter, Ashâb- Kehf hakknda Yahudilere

bir ey sorma mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Onlar hakknda, bu ksaca anlatlann dnda, kimseyle tartma ..."5

buyruunu açklarken: “Bildirdiklerimiz sana yeter, onlar hakknda kimseyle

tartma, mânâsndadr" dedi.
6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn MerdCye’nin

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar hakknda, bu ksaca

anlatlann dnda, kimseyle tartma ..."7 buyruunu açklarken: "Burada

Yahudiler kastedilmektedir" dedi.
8

"Hiç bir ey hakknda: «Ben bunu yarn mutlaka yapacam»
deme. Ancak, «Allah dilerse yapacam» de. Unuttuun

zaman Rabbini an ve «Umarm Rabbim beni, bundan daha
doru olana ulatrr» de." (KeKf Sur. 23 , 24 )

bnu’l-Münzir'in, Mücâhid’den bildirdiine göre Kurey'liler toplanp: “Ey

Muhammedi Bizim ve atalannn dinini braktn. Bu getirmi olduun din nasl

bir eydir?" dediler. Resûlullah (ssliailahu aleyhi veseiiem): "Bu din Rahmann katndan

getirdiim dindir" buyurdu. Kurey'liler: “Biz Rahmân' ancak Rahman el-

’ Kehf Sur. 22
1 bn Cerîr (15/221).

J Kehf Sur. 22
4 Kehf Sur. 22
5 Kehf Sur. 22
6 Abdurrezzâk (1/400).

7 Kehf Sur. 22
8 bn Cerîr (15/222) ve et-Talîk'le (4/246) geçtii üzere bn Ebi Hatim.
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Yemâme diye biliriz” dediler. Kurey'liler burada Museylemetu'l-Kezzâb'

kasdetmiti. Sonra Kurey'liler, Yahudilere bir yaz yazp: "Aramzda

peygamber olduunu söyleyen bir kii çkt. Bu kii bizim ve atalannn dinini

brakt. O bu dini Rahman’n katndan getirdiini iddia etmektedir. Biz de ona:

"Biz Rahmân’ ancak Rahmân el-Yemâme olarak biliriz" dedik. Bu kii emin,

hainlik etmeyen ve ahdi bozmayan biridir. Doru olan ve yalan söylemeyen

biridir. Bu kii kavminin ileri gelenlerindendir ve çokluk sahibi biridir. Bize,

ona soracamz bir eyler yazn” dediler.

Yahudiler toplanp: "Bu (Peygamberin) vasflan ve çkaca zamandr"

diyerek Kurey'lilere öyle yazdlar: "Ona Ashâb- Kehf'in durumunu, Zül-

Kameyn'i ve ruhu sorun. Eer getirdikleri Rahmân'n katndan ise, zira

Rahmân Yüce Allah’tr (ona bildirir). Eer Yemâme Rahmân'ndan ise kesilip

kalr. Bu haber Kurey’lilere verilince içlerinde bir zafer hissettiler.

Bunun üzerine: "Ey Muhammedi Sen bizim ve atalannn dinini braktn.

Bize Ashâb- Kehf'in durumunu, Zül-Kameyn'i ve ruhu anlat" dediler.

Resûlullah (seiMehu aleyhi veseiiem):
"
Bana yant gelin (anlatacam)” buyurdu. Ancak

Resûlullah (uiuiahu aleyhi vtseHem) istisna etmemiti (inallah dememiti). Bunun

üzerine Cibril bir süre kendisinden kesildi ve gelmedi. Sonra Cibril gelince,

Resûlullah (sBBiBhu aleyhi muflam): "Bana bilmediim eyleri sordular ve cevap

veremedim. Bu da anma gitti" dedi. Cibril: "çinde köpek veya canl resmi

olan eve girmediimizi bilmiyor musun?” dedi. O zaman da evde bir köpek

yavrusu vard. te o vakit: "Hiç bir ey hakknda: «Ben bunu yarn mutlaka

yapacam» deme. Ancak, «Allah dilerse yapacam» de. Unuttuun

zaman Rabbini an ve «Umarm Rabbim beni, bundan daha doru olana

ulatrr» de"
1

âyetleri nâzil oldu. Bu da, bana sormu olduunuz ey
hakknda yarndan önce beni doru olana ulatrmas mânâsndadr. Yine

Ashâb- Kehf hakknda zikredilenler ve: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar.

De ki: Ruh, Rabbimin bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir
" 2

âyeti

nâzil oldu.

bn Merdûye’nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber saiiaiiahu

aleyhi vesBiem) bir yemin etti ve vahiysiz krk gece geçirdi. Sonra, Yüce Allah: "Hiç

1

Kehf Sur. 23, 24
2 srâ Sur. 85



Âyet: 23, 24 453

bir ey hakknda: «Ben bunu yarn mutlaka yapacam» deme. Ancak,

«Allah dilerse yapacam» de. Unuttuun zaman Rabbini an ve «Umarm
Rabbim beni, bundan daha doru olana ulatrn» de"' âyetlerini indirdi. Hz.

Peygamber (saflaiiahu aleyhi vaseiiem) krk gece sonra istisna etti.

Saîd b. Mansûr, Ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve

bn Merdûye'nin, bildirdiine göre bn Abbâs bir yl sonra olsa bile istisna

edilmesi gerektiini bildirip: "...Unuttuun zaman Rabbini an ..."
2
âyetini

okudu. Bu da stisna etmediin aklna gelirse, mânâsndadr .
3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyet hakknda: "Eer unutur ve inallah demeden bir ey hakknda: «Evet,

yapacam» dersen, unuttuunu hatrladn zaman: «nallah» de" demitir .

4

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye:

"...Unuttuun zaman Rabbini an ..."5 buyruunu açklarken: “Kii

unuttuunu hatrlad zaman istisna etsin" dedi.

bnu'l-Münzir'in, Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre istisna etmeyi

unutarak yemin eden bir kii için: “Bir aya kadar istisna etme frsat vardr"

dedi ve: "...Unuttuun zaman Rabbini an ..."
6
âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in, Amr b. Dînar vastasyla bildirdiine göre Atâ: “Yemin

eden kii bir deve sam kadar bir zaman içinde istisna edebilir" dedi. Tâvus:

“Ayn mecliste bulunduu müddetçe istisna edebilir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Kii o konuda

konutuu müddetçe istisna edebilir” dedi.

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

bn Abbâs: “istisna etmeyi unutursan ve aklna gelirse et. Zaten istisna olay

’ Kehf Sur. 23, 24
1 Kehf Sur. 24
3 bn Cerîr (15/225), Taberânî (11069) ve Hâkim (4/303).
4 Taberânî (12/817).

5 Kehf Sur. 24
6 Kehf Sur. 24
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Resûlullah'a (saiBiiahu eiByhi vmsüiim) has bir eydir. Bizden biri için geçerli deildir.

Bizden biri ancak yemin srasnda istisna ederi’ dedi .

1

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Ömer: "Yemin ederken hemen

istisna eden kii yeminini yerine getirmezse yeminini bozmu olmaz (yemin

kefareti gerekmez). Ancak yemin ederken hemen istisna etmeyen kii

yeminini bozmu oluri' dedi.

Beyhakî'nin, el-Esmâ ve's-Sfat'ta, bn Ömer’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Yemin ederken inallah diyen kii dilerse yeminini

yerine getirir, dilerse getirmez ve yemini bozulmaz (yemin kefareti gerekmez)”

buyurmutur .

2

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî'nin, el-Esmâ ve's-Sfât'ta Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIi^ü oieyhi «hHM öyle buyurmutur:

"Süleyman b. Dâvud, Allah'n selam üzerlerine olsun: «Bu gece doksan kadn
dolaacam. Her biri de bana Allah yolunda savaacak bir çocuk douracaktr»

dedi. Melek: "«nallah» de" dedi, ama o demedi. O gece doksan kadn dolat.

Sonra kadnlardan sadece bir tanesi yarm insan olarak bir çocuk dourdu.

Canm elinde olana yemin olsun ki, eer inallah deseydi, yemini bozulmayacak

ve ihtiyacna kavumu olacakt/'1

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin uabu'l-

îmân'da bildirdiine göre krime: "...Unuttuun zaman Rabbini an ..."4

buyruunu açklarken: “Öfkelendiin zaman Rabbini an" dedi .
5

Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sfât'ta bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Unuttuun zaman Rabbini an ..."
6 buyruunu açklarken: "(Yemin

ederken) nallah demezsen Rabbini an (istisna et) mânâsndadri' dedi .
7

1

Taberânî (1 1 143) ve bn Asâkir (52/245).
1 Bcyhakî (362), Ahmed 8/187, 9/265, 10/258, 266 (4581, 5362, 6087, 6103, 6104), Ebû

Dâvud (3261) ve Nesâî (3837- 3839). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, SahD Sünen Ebî Dâvud,

2794).

3 Ahmed 13/142 (7715), Buhâri (6720), Müslim (1654), Nesâî (3840) ve Beyhak (366).

4 Kehf Sur. 24
5 bn Ebî eybe (13/571) ve Beyhakî (8296).

6 Kehf Sur. 24
7 Bcyhakî (366).
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Beyhakî’nin bildirdiine göre Mu'temir b. Süleyman der ki: “Babamn,

Kûfe'den, Kuriân okuyan biriyle konutuunu iittim. O kii, bu âyet

hakknda: “Kii (yemin ederken) inallah demeyi unutursa, tövbesi: «Umarm

Rabbim beni, bundan daha doru olana ulatrr» 1

demesidir" dedi.
1

IjU u* ^«i 6^&
üt üt (4^ ^ oijUJJi ^

JL>-Î ^ ii

“Onlar, maaralannda üç yüz yl yatp kaldlar ve bu yllara

dokuz yl daha kattlar. De ki: Onlarn ne kadar kaldklarn
en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin gayb O na aittir. O, ne

mükemmel görendir.1 O ne mükemmel iitendir! nsanlarn
O ndan baka dostu yoktur. 0, hiç kimseyi hükümranlna

ortak etmez." (Kehf Sur. 25
, 26)

Hatîb'in Târih 'te Hakîm b. kâl’dan bildirir: Osman b. Affân'n bu âyeti:

Z\* 645 eklinde tenvin ile okuduunu iittim."4

Ibn Ebî Hâtim ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: Kii âyeti

gördüü ekliyle tefsir ederek, gerçekten gökyüzü ve yeryüzü arasndaki

mesafeden daha fazla uzaklar" diyerek: "Onlar, maaralannda üç yüz yl

yatp kaldlar ve bu yllara dokuz yl daha kattlar
"5

âyetini okudu. Sonra:

“Ne kadar uyudular?" deyince: “Üç yüz dokuz sene" karln verdiler. bn

Abbâs öyle devam etti: “Eer bu kadar uyumu olsalard, Allah: "De ki:

Onlarn ne kadar kaldklarn en iyi Allah bilir..."
6 buyurmazd. Ancak Allah

insanlann diyecei eyi bildirmi ve: "Karanla ta atar gibi, «Maara ehli

üçtür, dördüncüleri köpekleridir» derler, yahut, «Betir, altnclar

köpekleridir» derler, yahut «Yedidir, sekizinden köpekleridir» derler ..."7

’ Kehf Sur. 23, 24
1 Beyhakî (367).

3 Kehf Sur. 25
4 Hatîb (1/308).

s Kehf Sur. 25
6 Kehf Sur. 26
7 Kehf Sur. 22
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buyurmutur. Yine, Allah insanlarn bunu bilmediini bildirerek: "Onlar,

maaralarnda üç yüz yl yatp kaldlar ve bu yllara dokuz yl daha kattlar
*1

derler" buyurdu.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde der ki: Bu âyet bn Abbâs'n kraatnda: " 2L 645 $ iJLî 3HS3

ijdiSjij” eklindedir. Burada insanlann dedii kastedilmektedir. Peki,

Allah'n: "De ki: Onlarn ne kadar kaldklarn en iyi Allah bilir...*
2

buyurduunu görmüyor musun?" 3

bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Onlar, maaralarnda üç yüz yl

yatp kaldlar ve bu yllara dokuz yl daha kattlar
*4 buyruunu açklarken:

"Bu, Ehl-i Kitab’n sözüdür. Allah onlara cevap olarak: "De ki: Onlarn ne

kadar kaldklarn en iyi Allah bilir ...*
5 buyurdu .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Dahhâk der ki: "2u 645 j I3Ü3" 7
âyeti nâzil olduu zaman, ashâb:

"Yâ Resûlallah! Burada üç yüz gün mü, ay m, yl m kastedilmektedir?" diye

sordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "ULû ij&jii buyruunu indirdi .

9

bn Merdûye’nin baka bir kanalla bildirdiine göre Dahhâk, bn

Abbâs'tan aynsn mevsûl olarak bildirir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar,

maaralarnda üç yüz yl yatp kaldlar ve bu yllara dokuz yl daha

kattlar
*10

âyetini açklarken: "Burada uyuduklan yllar kastedilmektedir”

dedi.

’ Kehf Sur. 25
1

Kehf Sur. 26
3 Abdurrezzâk (1/402).

4 Kehf Sur. 25
5 Kehf Sur. 26
6 bn Cerîr (15/229).

7 Kehf Sur. 25
8 Kehf Sur. 25

* bn Cerîr (15/230).
10
Kehf Sur. 25
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “O, ne mükemmel görendir!

O ne mükemmel iitendir..."
1 buyruunu açklarken: "Burada vasfedilen

Yüce Allah’tr"' dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "O, ne mükemmel görendir! O

ne mükemmel iitendir..."
2 buyruunu açklarken: "Hiç kimse Allah'tan daha

fazla göremez ve iitemez" dedi.

öt *** ^ ^ & ^1 ^ j

ça y^\j

tü liüpî ^ Vj uiiîl L»Jl LjJ ^4p 314p JLa; Vj

iyâ ö\Sj ;> ^
"Rabbinin Kitab ndan sana vahyedileni oku. Onun

kelimelerini deitirebilecek yoktur. O ndan baka bir

smak da bulamazsn. Sabah akam Rablerinin rzasn
dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret Dünya
hayatnn güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden

ayrma. Bizi anmasn kendisine unutturduumuz ve iinde

an giderek hevesine uyan kimseye uyma." (Kehf Sur. 27. 28)

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "ijitili” ifadesini açklarken: "Burada snak kastedilmektedir"

dedi.

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakfta, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nafi’ b. el-

Ezrak kendisine: "IjcU ajj’o ö* 1*5 Jj"
3 buyruundaki "müttehide" ne

demektir?" deyince, bn Abbâs u karl verdi: "Burada yeraltndaki snak
kastedilmektedir. Husayyib ed-Damrî bu konuda:

"Vay benim hederim ki keder bana fayda vermez

'

Kehf Sur. 26
1

Kehf Sur. 26
3 Kehf Sur. 27
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Zira AJU ’n takdirinden snacak yer yoktur" demitir."

bn Merdûye, Hilye'öe Ebû Nuaym ve uabu'l-mân'da Beyhakî’nin

bildirdiine göre Selmân der ki: Kalpleri slam'la sndnlmak istenen Uyeyne

b. Bedr ve Akra' b. Habis, Resûlullah'a (saiioiiahu aleyhi vesdlem) gelerek: “Yâ Resûlallah!

Sen Mescid'in ba tarafna otursan ve u seviyesiz kiilerle oturmaktan

vazgeçsen, biz seninle oturur, muhabbet eder senden bir eyler öreniriz"

dediler." Bununla da Selmân, Ebû Zer ve fakir Müslümanlar kastetmekteydi.

Zira onlar sade yün giysiler giyiyorlard. Ancak Yüce Allah: "Rabbinin

Kitab ndan sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini deitirebilecek

yoktur. O'ndan baka bir snak da bulamazsn. Sabah akam Rablerinin

rzasn dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya

hayatnn güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayrma. Bizi

anmasn kendisine unutturduumuz ve iinde ar giderek hevesine uyan

kimseye uyma. De ki: «Hak, Rabbinizdendir. Artk dileyen iman etsin,

dileyen inkâr etsin.» Biz zalimlere öyle bir ate hazrladk...”
1

âyetlerini

indirerek onlar cehennemle tehdit etti.
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Selmân der ki: Resûlullah (uMalu aleyhi vtsdlem)

kalkp fakirleri arad ve onlar Mescid'in bir köesinde Allah' zikrederlerken

buldu. Bunun üzerine: "Ölmeden önce ümmetimden baz kiilerle beraber

nefsimi sabretmeye altrmam emreden Allah'a hamd olsun
"
diye dua ederek:

"Diriliim vc ölümüm sîzlerledir

"

buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Selmân der ki: Bu âyet benim

hakkmda ve ben deriden eski bir tulumla Hz. Peygamberim (sriailahu aleyhi mailem)

yannda iken yanmza giren bir kii hakknda nâzil olmutur. Bu kii elini

gösüme koyarak: "Çekil!" dedi ve beni kilimin üzerine düürdü. Sonra: "Ey

Muhammedi Bizi, senin birçok durumundan alkoyan bu ve bunun gibileridir.

Biz girdiimizde onlan bir kenara çeksen ve biz çktmzda dilediin gibi

davransan” dedi. Bu kii çkp gidince, Yüce Allah: "Sabah akam Rablerinin

rzasn dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya

hayatnn güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayrma. Bizi

'Kehf Sur. 27- 29).

1 Ebû Nuaym (1/345) ve Beyhakî (10/494).



Âyet: 27, 28 459

anmasn kendisine unutturduumuz ve iinde ar giderek hevesine uyan

kimseye uyma"

1

âyetini indirdi.

ibn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdurrahman b.

Sahi b. Huneyf der ki: "Sabah akam Rablerinin rzasn dileyerek O'na

yalvaranlarla beraber sen de sabret ..."
1

âyeti, Resûlullah (saiiaUahu aleyhi .eseliem)

evlerinden birindeyken inmiti. Hz. Peygamber (sdiaiBhu aleyhi veseiiem) çkp bu fakir

kiileri aramaya balad. Onlardan bir grubu, Allah’ zikrederlerken buldu.

Kimisinin banda bir ey yok, kimisinin derisi kuru, kimisinin de tek parça

kyafeti vard. Resûlullah (sallallahu aleyhi »eseliem) onlar görünce yanlannda oturup:

"Ümmetimden baz kiilerle beraber nefsimi sabretmeye altrmam emreden

Allah'a hamd olsun " diye dua etti.
3

Bezzâr’n bildirdiine göre Ebû Hureyre ve Ebû Saîd öyle derler: Bir kii

Hicr Sûresini veya Kehf Sûresini okuyordu. Resûlullah (sBiiaiiahu Bieyhi .eseliem) gelince

bu kii sustu ve okumaz oldu. Resûlullah (sallallahu aleyhi »eseliem): "Nefsimi kendisiyle

beraber sabretmeye altrmam emredilen meclis budur" buyurdu.4

bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'in, Ömer b. Zer vastasyla babasndan

bildirdiine göre Resûlullah Miiahu aleyhi vesilem) ashâbndan bir grubun yanna

gitti. Aralannda Abdullah b. Revâha da bulunmaktayd. Onlara Allah’

hatrlatyordu. Ancak Abdullah, Resûlullah’ (sallallahu aleyhi .eseliem) görünce sustu.

Hz. Peygamber (saiialehu Bieyhi «eseliem): "Arkadalarna hatrlatmada bulun"

buyurunca: “Yâ Resûlallah! Sen bunda daha fazla hak sahibisin” dedi. Bunun

üzerine Resûlullah Maiiahu Bayh .eseliem): "Bilmi olunuz ki, siz Allah’n bana

kendileriyle nefsimi sabretmeye altrmam emrettii kiilersiniz" buyurup:

"Rabbinin Kitab'ndan sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini

deitirebilecek yoktur. O'ndan baka bir snak da bulamazsn"5 âyetini

okudu.
6

1

Kehf Sur. 28
1 Kehf Sut. 28
3 bn Cerîr (15/238, 239) ve bn Kesir, Tefsîr’de (5/149) geçtii üzere Taberânî.

Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid’de (7/21) der ki: "Ravileri Sahih' in ravileridir."

4 Bezzâr, Kefu'l-bstâr (2326).

5 Kehf Sur. 27
6 bn Asâkir (28/87, 88).
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Taberânî M. es-Saîr'de ve bn Merdûye'nin, Ömer b. Zer vastasyla

bildirdiine göre Mücâhid, ibn Abbâs'n öyle dediini bildirin Hz. Peygamber

(sBiaiiatu Bieyt veseiiem) Abdullah b. Revâha'ya rastlamt. O, ashâba Allah’

hatrlatyordu. Resûlullah (niyuu aleyh «au«n): "Bilmi olunuz ki, siz, Allah'n bana

kendileriyle birlikte nefsimi sabretmeye altrmam emrettii kiilersiniz"

buyurdu. Sonra: "Rabbinin Kitab’ndan sana vahyedileni oku. Onun

kelimelerini deitirebilecek yoktur. O’ndan baka bir snak da

bulamazsn*1

âyetini okudu ve öyle devam etti:

"Sizden bir grup böylesi mecliste oturduu zaman onlarn saysnca

melekler kendileriyle beraber oturur. Onlar, Allah' tebih ettiklerinde melekler

de tebih eder. Onlar Allah’a hamd ettiklerinde melekler de hamd eder. Onlar

tekbir getirdiklerinde melekler de tekbir getirir. Sonra melekler her eyi bilen

Rabbin katna çkarlar ve: «Ey Rabbimiz! Kullarn seni tebih ettiler, biz de

ettik. Onlar seni ta'zîm ettiler biz de ettik. Onlar sana hamd ettiler biz de ettik»

derler. Bunun üzerine Rabbimiz: «Ey melekler! Ben de onlar baladma
dair sizleri ahit tutuyorum» buyurur. Melekler: «Onlarn arasnda filan kii

günahkârdr» dediklerinde, Allah: «Onlarla oturan kiiye eziyet edilmez»

buyurur."2

Ahmed'in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Resûlullah (nflaflefa aleyhi «dM
kssa anlatan birinin yanna gitti ve onu tutarak: "Anlat, böylesi bir mecliste

sabahtan gün batmna kadar oturmam, benim için dört köle azad etmemden

daha sevimlidir" buyurdu .

3

Ebû Ya'la, bn Merdûye, Delâil'de Beyhakî ve el-bâne'de Ebû Nasr es-

Siczî’nin bildirdiine göre Ebû Saîd der ki: Resûlullah UaiBahu aleyhi melM biz zayf

Müslümanlann yanna gelmiti. Bir kii de bize Kur’ân okuyup dua ediyordu.

Resûlullah (ssiiaflehu aleyhi «ailem): "Ümmetimden baz kiilerle beraber nefsimi

sabretmeye altrmam emreden Allah'a hamd olsun" diye dua etti. Sonra:

"Fakir Müslümanlar müjdele, kyamet gününde onlar için tam bir nur vardr.

Çünkü onlar Cennete zenginlerden yarm gün önce yani be yüz yl imce

1 Kehf Sur. 27
1 Taberânî (2/109). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (10/76) der ki: "snadnda zayf olan

Muhammed b. Hammâd el-Kûfî bulunmaktadr."
3 Ahmed 36/590, 591 (22254).
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gireceklerdir. Kendilerine Cennet nimetleri sunulurken zenginler hesapta

olacaktr" buyurdu.’

Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre Sabit der ki: Selmân, Allah' zikreden

bir topluluk ile beraberdi. Hz. Peygamber (ssiisiishu rfeyt* veseHem) yanlarna uraynca

sustular. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Ne diyordunuz?"

diye sorunca: "Allah' zikrediyorduk" dediler. Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vBsellem):

"Rahmetin üzerinize indiini gördüm. Ben de sizinle ona ortak olmak istedim"

buyurdu. Sonra: "Ümmetimden baz kiilerle beraber nefsimi sabretmeye

altrmam emreden Allah'a hamd olsun" diye dua etti.

Ahmed'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Hiçbir

topluluk yoktur ki, Allah'n rzasndan baka bir ey gözetmeksizin Allah'

zikretmek için toplanrsa, mutlaka gökyüzünden bir münadi: <•Balanm
olarak kalkn. Sizin kötülükleriniz iyiliklere çevrildi» diye nida eder"

buyurmutur.

2

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ibn Merdûye’nin bildirdiine

göre Nâfi' der ki: "Abdullah b. Ömer: «Rablerinin rzasn dileyerek O'na

yalvaranlarla beraber sen de sabret»3 buyruunu açklarken: "Burada farz

namazlarn cemaat olarak klanlar kastedilmektedir” dedi .

4

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin, Amr b. uayb vastasyla babasndan

bildirdiine göre dedesi: "Sabah akam Rablerine, O'nun rzasn dileyerek

dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatnn zînetini arzu edip de gözlerini

onlardan ayrma. Kalbini bizi anmaktan gafil kldmz, bo arzularna

uymu ve ii hep arlk olmu kimselere boyun eme"5
âyetini açklarken:

"Bu âyet sabah ve ikindi namazlar hakknda nâzil olmutur" dedi.

1

Ebû Ya'la (1151), Beyhakî (1/351, 352) ve Ahmed 18/147 (11604). Muhakkik: "Hasen

hadistir" dedi.
J Ahmed 19/437 (12453).

1 Kehf Sur. 28
4 bn Cerîr (9/265).

5 Kehf Sur. 28
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubeydullah b. Abdillah b. Adiy b. el-

Hiyâr bu âyeti açklarken: “Burada Kuriân okuyanlar kastedilmektedir" dedi.

ibn Merdûye'nin Cuveybir vastasyla Dahhâk’tan bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kalbini bizi anmaktan gafil kldmz, bo arzularna uymu ve ii

hep arlk olmu kimselere boyun eme" 1 buyruunu açklarken övle

dedi: “Bu âyet Umeyye b. Halef hakknda nâzil olmutur. Çünkü bu kii Hz.

Peygamberii (saflanan aleyh «eseiian), Allah'n sevmedii bir eye davet ederek

fakirleri kendisinden uzaklatrp Mekke'nin ileri gelenlerine yaklamasn

istemitir. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kalbini bizi anmaktan gafil kldmz,
bo arzularna uymu ve ii hep arlk olmu kimselere boyun eme" 2

âyetini indirdi. Burada kalbi mühürlenen yani tevhîd etmeyen, irk koan ve

Allah'n emirlerinde haddi aan kiiler kastedilmektedir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Bureyde der ki: Uyeyne b. Hsn ve

Selmân scak bir günde Hz. Peygamberim (saisiiahu aleyh, «seiiem) yanna geldiler.

Selmân'n üzerinde yünden bir elbise vard. Selmân’n yün elbisesinden ter

kokusu gelmeye balamt. Uyeyne: “Ey Muhammedi Biz yanna geldiimiz

zaman bunu ve bunun gibisini yanndan çkar. Bize eziyet etmesinler. Biz

yanndan çktktan sonra da onlarla istediini yap" dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kalbini bizi anmaktan gafil kldmz, bo arzularna uymu ve ii

hep arlk olmu kimselere boyun eme"3
âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' der ki: Bize nakledildiine göre

Umeyye b. Halef dalgn ve ne dediini bilmez iken Hz. Peygamber (saUaUühu bWm

meiictn) ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kalbini bizi anmaktan

gafil kldmz, bo arzularna uymu ve ii hep arlk olmu kimselere

boyun eme"4
âyetini indirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem) ashâbnn yanna

döndü ve Umeyye'yi yalnz brakt. Selmân'n arkadalanna Allah’

hatrlattn görüp:
"
Dünyadan ayrlmadan önce bana ümmetimden baz

kiileri gösterip, onlarla beraber nefsimi sabretmeye altrmam emreden

Allah'a hamd olsun" diye dua etti.

’ Kehf Sur. 28

'Kehf Sur. 28
} Kehf Sur. 28
4 Kehf Sur. 28
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bn Ebî Hâtim'in, Muîre vastasyla bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî):

"Sabah akam Rablerine, O'nun rzasn dileyerek dua edenlerle birlikte
01..

."’ buyruunu açklarken: “Burada zikir ehli kastedilmektedir” dedi .

2

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in, Mansûr vastasyla bildirdiine göre

brâhîm(-i Nehaî): "Sabah akam Rablerinin rzasn dileyerek O'na

yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatnn güzelliklerini

isteyerek gözlerini o kimselerden ayrma. Bizi anmasn kendisine

unutturduumuz ve iinde ar giderek hevesine uyan kimseye uyma"3

âyetini açklarken: “Onlan zikirden uzaklatrma, mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu Cafer bu âyeti

açklarken: “Ashâbna kar nefsini sabra altrmak ve onlara Kur'ân’

öretmekle emrolundu” dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dua edenlerle birlikte

01..

."5 buyruunu açklarken: “Burada Rablerine ibadet edenler

kastedilmektedir” dedi. "...Gözlerini onlardan ayrma ..."
6 buyruu

hakknda ise: “Onlan brakp baka yöne dönme, mânâsndadr” dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu Hâim bu âyeti açklarken: “Helal ve

haramda birbirlerine üstünlük taslarlard” dedi.

Hakîm et-Tirmizî’nin bildirdiine göre Saîd b- Cübeyr: "Sabah akam
Rablerinin rzasn dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret ..."

8

buyruunu açklarken: "Burada helal ve haram konusunda karlkl bilgi

alverii kastedilmektedir” dedi.

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) ve

Mücâhid: "Sabah akam Rablerinin rzasn dileyerek O'na yalvaranlarla

’Keh/Sur. 28
1 bn Ebî Hatim 4/1298 (7334).

5 Kehf Sur. 28
4 bn Cerîr (9/268) ve bn Ebî Hatim 4/1298 (7335).

5 Kehf Sur. 28
6 Kehf Sur. 28
7 bn Ebî Hâtim 4/1298 (7333).
8
Kehf Sur. 28
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beraber sen de sabret..."
1 buyruunu açklarken: "Burada be vakit narraz

kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Bizi anmasn

kendisine unutturduumuz ve iinde ar giderek hevesine uyan kimseye

uyma" 2
âyeti Uyeyne b. Hsn hakknda nâzil olmutur. Bu kii Müslüman

olmadan önce Hz. Peygamber'e(saiwiahu aleyhi veafcm): "Selmân el-Fârisi'nin kokusu

beni rahatsz etti. Bize, seninle oturduumuz zaman bunlarla bir araya

gelmeyeceimiz bir meclis ayarla. Onlara da seninle oturacaklar baka bir

meclis ayarla ki, onlarla bir araya gelmeyelim" dedi. Bunun üzerine bu âyet

nâzil oldu.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Ar giderek hevesine uyan kimse..." buyruunu açklarken:

"Burada ihmalkâr kii kastedilmektedir" dedi.

üöipt û\ ‘j&4* yj y ^ y* y
fjk Ji-âtir^ 'M W> fa^ W 5-JikiJ

\Syi j 4iljJl iyri]\

"De ki: «Hak, Rabbinizdendir. Artk dileyen iman etsin,

dileyen inkâr etsin.» Biz zalimlere öyle bir ate hazrladk
ki, onun alevden duvarlar kendilerini çepeçevre

kuatmtr. (Susuzluktan) feryat edip yardm
dilediklerinde, maden eriyii gibi, yüzleri yakp kavuran bir

su ile kendilerine yardm edilir. O ne kötü bir içecektir!

Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir/' (KeU sur. 29)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "De ki: Hak,

Rabbinizdendir..." 3 buyruunu açklarken: "Burada haktan kast, Kuriân'dr"

dedi.

’ Kehf Sur. 28
1

Kehf Sur. 28
3 Kehf Sur. 29
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el-stikâme'de Huey, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Merdûye ve el-Esmâ ve's-Sfat'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin..."’ buyruunu açklarken öyle

demitin "Allah'n iman etmesini diledii kii iman eder. Küfre saptrmak

istedii kii de küfre gider. "Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz

dileyemezsiniz
"2 buyruu da bunu anlatmaktadr." 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dileyen iman etsin, dileyen

inkâr etsin
"4 buyruunu açklarken: "Bu bir tehdit ve uyandr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rebâh b. Zeyd der ki: Ömer b. Habîb'e:

"...Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin..."5 buyruunun açklamasn

sorduumda öyle dedi: "Dâvud b. Râfi’nin bana bildirdiine göre Mücâhid:

"Beni aciz brakacak deilsiniz. Bu, Allah’tan bir vaaddir" derdi."

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken: "Burada ateten duvar kastedilmektedir" dedi .
7

Ahmed, Tirmizî, Sfatu'n-Nâr'da bn Ebî Dünya
,
bn Cerîr, Ebû Ya'la, bn

Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye’nin, Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sayiahu aleyhi veseitem):
"
Cehennemin dört

duvar vardr. Her duvarn kalnl krk yllk bir mesafedir" buyurmutur.

Ahmed, Târih'te Buhârî, bn Ebî Dünya, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim,

ibn Merdûye ve Bas 'ta Beyhakî’nin, Ya'la b. Umeyye’den bildirdiine göre

Resûlullah MoHat* aM 1 «anemi: "Denizin kendisi Cehenmnemdendir" buyurdu ve:

’ Kehf Sur. 29
1 Tekvîr Sur. 29
3 bn Cerîr (15/244) ve Beyhakî (377).

4 Kehf Sur. 29
5 Kehf Sur. 29
6
Kehf Sur. 29

7 bn Cerîr (15/246).

' Ahmed 17/335 (11234), Tirmizî (2584), bn Ebî Dünya (6), bn Cerîr (15/247), Ebû

Ya la (1389) ve Hâkim (4/600, 601, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daf Sünen et-

Tirmizî, 479).
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"...Onun alevden duvarlar kendilerini çepeçevre kuatmtr ..."
1

âyetini

okudu .

2

Abdurrezzâk’n Musannefte bildirdiine göre Katâde der ki: "Ahnef b.

Kays dört duvar arasnda (üstü açk yerde) yatmaz ve: "Dört duvar aras

sadece Cehennem ahalisi için zikredilir" derdi .

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, ibn

Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Ba's'ta Beyhakî'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiiem): "Maden eriyii gibi, yüzleri

yakp kavuran bir su le...'"’ buyruunu açklarken: "Bu, ya tortusu gibi bir

sudur. Bu tortu kendilerine yaklatnld zaman yüzlerinin derisi soyulur"

buyurdu .

5

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Maden eriyii gibi, yüzleri yakp kavuran bir su ile..."
6 buyru_nu

açklarken: "Bu, ya tortusu gibi siyah bir sudur" dedi .

7

bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Atiyye der ki: "bn Abbâs’a "Muhl” ifadesi sorulunca: "Muhl,

ya tortusu gibi kat bir sudur” karln verdi.®

Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

"...Maden eriyii ..."9 buyruunu açklarken: "Bu, ya tortusu gibi bir sudur”

dedi .

1

1

Kehf Sur. 29
1 Ahmed 29/478 (17960), Buhârî (8/414), bn Ebî Dünya (185), bn Cerîr (15/247),

Hâkim (4/596, "sahih") ve Beyhakî (4%, 497). Müsned 'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
3 Abdurrezzâk (3912).

4 Kehf Sur. 29
5 Ahmed 18/210 (11672), Abd b. Humeyd, Muntehab (15/250), Tirmizî (2584), Hbû

Ya'la (1375), bn Cerîr (15/250), bn Hibbân (7473), Hâkim (2/501, 4/604, "sahîh"), Beyhakî

(604). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaifSünen et-Tirmizî, 475).

6
Kehf Sur. 29

7 bn Cerîr (15/249) ve el-tkân'da (2/25) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8 Hennâd (283), bn Cerîr (15/249) ve et-Talîk vet-Ta'lîk' te (4/310) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
9 Kehf Sur. 29
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Muhl” ya tortusudur"

dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: ifadesini

açklarken: "Ya tortusudur" dedi.

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd’a "Mmhl” ifadesi sorulunca altn ve

gümü isteyerek onlar eritti. Sonra: "te bu, Cehennem ahalisinin içeceine

en fazla benzeyen eydir. Rengi gökyüzü rengindendir. Ancak Cehennem

ahalisinin içecei bundan çok daha scaktr" dedi.*

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: ifadesini açklarken: "Burada ya tortusundan daha siyah

olan irin ve kan kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: ifadesini açklarken: "O

siyahtr. Onun siyah olmasyla beraber onu içecekler de siyahtr" dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Husayf der ki: "Muhl ifadesi eritilmi

bakr demekti r ve o, ateten daha scaktr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hâkim: ifadesini açklarken:

"Muhl, eritilmi gümü gibidir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesini

açklarken: "Muhl, en ar scaklktr” dedi.

bn Cerîr, bn Ömer'den bildirir "Muhl'un ne olduunu biliyor musunuz?

Muhl yadr; yan dibi tortusudur."’

’ Hennâd (284) ve bn Cerîr (2157).

1 Kehf Sur. 29
1 Hennâd /2829, bn Cerîr (15/248, 21/56) ve Taberânî (9082, 9083). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (10/331) der ki: "snadnda zayf olan Yahya el-Hmmânî

bulunmakatdr."
4 Kchf Sur. 29
5 Kehf Sur. 29
6 Kehf Sur. 29
7 Kehf Sur. 29
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ibnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ne korkunç

bir yaslanacak yerdir..."’ buyruunu açklarken: "Oras ne korkunç

toplanlacak bir yerdir" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Ne korkunç bir yaslanacak

yerdir ..."3 buyruunu açklarken: "Oras ne korkunç konaklama yeridir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ne korkunç bir yaslanacak

yerdir..."
4 buyruunu açklarken: "Onlar (Cehennemlikler) Hamîm’den

içecekleri zaman yaslanrlar” dedi.

^Lp j-J- ji jÂ V oUJLSJl IIjLij IJiJ jjjl Sl

"Gerçek u kî, iman edip iyi iler yapanlara gelince, elbette

biz iyi i yapanlann ecrini zayi etmeyiz." (Kekf Sur. 30)

bnu'l-Mübârek ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre el-Makburî der ki:

Bana nakledildiine göre sa b. Meryem: "Ey Âdemolu! Bir iyilik ettiin

zaman onu unut. Çünkü o, artk onu kaybetmeyecek kiinin yanndadr”

derdi. Ravi der ki: "Sonra Makburî: «yi iler yapanlara gelince, elbette biz iyi

i yapanlarn ecrini zayi etmeyiz» âyetini okudu ve: "Bir kötülük ettiin

zaman onu iki gözünün önüne koy, aklndan çkarma” dedi .
5

o* ^ p-fr*

* ' *

ûi-U-j 4.JII çii liJü'ljSÎl

"te onlar için içlerinden rmaklar akan Adn Cennetleri

vardr. Orada tahtlar üzerine kurularak altn bileziklerle

süslenecekler, ince ve kaln ipekten yeil giysiler

’ bn Cerîr (21/57).

1 Kehf Sur. 29

J Kehf Sur. 29
4 Kehf Sur. 29
5 bnu'l-Mübârek (301).
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giyeceklerdir. O ne güzel karlktr? Cennet de ne güzel bir

yaslanacak yerdir!" (KeKfSur. 31)

bn Merdûye'nin, Sa'd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMahu aleyhi

vucikm): "Eer Cennet ahalisinden bir kii çksa ve kolundaki bilezikler görünse,

güne nn yldzlarnn kaybettirdii gibi bileziklerin parlts da

Güne'inn kaybeder" buyurmutur.

1

Taberânî M. el-Evsat'ta ve Beyhakî'nin Ba's'ta Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber {«Haiiahu aleyhi vaseiiem):
"
Cennet ahalisinden en aa

derecede olan kiinin üstündeki süsler, bütün dünya zineti kadardr. Allah'n

âhire tte Cennet ahalisinden bir kiiye verdii süsler, bütün dünyann

zinetinden daha üstündür" buyurmutur.

2

bn Ebî eybe ve ibn Ebî Hâtim ve el-Azame'de Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre Ka'bu'l-Ahbâr der ki: “Allah'n bir melei -dier bir lafzda: Cennette

melei- vardr. Onun adn söylemek isteseydim söylerdim. Bu melek

yaratld zamandan kyamet gününe kadar Cennet ehlinin zinet eyalarn

iler. Eer o zinetlerden bir tane getirilecek olsa Günen yok ederdi.

Cennet ehlinin inciden taçlan vardr. Eer o taçlardan bir tane gökyüzünden

dünyaya indirilecek olursa Güne nn Ayn kaybettirdii gibi tacn

panlts Güne'inn kaybeder." 3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre klime: "Cennet ehli

altn, inci ve gümüten bileziklerle süslenirler. Bunlar kendileri için her

eyden daha hafiftir. Çünkü onlar nurdandr" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Altn bilezikler..."

ifadesini açklarken: “Burada boynuzdan bilezikler kastedilmektedir" dedi.

1

Tirmizî (2538). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2061).
1 Taberânî (8878) ve Beyhakî (331). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (10/401) der ki:

'Taberânî M. el-Eusat 'ta bunu zayf olan hocas Mikdâm b. Davud'dan rivayet etmitir.

Dier ravileri güvenilir kiilerdir."

3 bn Ebî eybe (13/115, 116) ve Ebu'-eyh (337).
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Buhârî ve Müslim’in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBiiaiiahu aleyhi vesellem): "Mümin kiinin taknaca süsler, abdest suyunun ulat
yere kadar ular" buyurmutur.’

Nesâî ve Hâkim'in bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiehu aleyhi veseM ailesine

zinet eyalan takmay ve ipek giyinmeyi yasaklayp: "Eer Cennet zinetini ve

Cennet ipeini seviyorsanz onlar dünyada giyinip kuanmayn" buyururduk

Tayâlisî, Târih'te Buhârî, Nesâî, Bezzâr, bn Merdûye ve BaYta

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Bir kii: “Yâ Resûlallah! Bize

Cennet ahalisinin giyeceklerinden haber ver, onlar yaratlacak m yoksa

dokunacak m?” diye sorunca, Resûlullah (sdiaiiahu aleyhi veseM: "Hayr, Cennet

meyveleri yarlacak ve giysiler bunlarn içlerinden çkacaktr" buyurdu .
3

bn Merdûye, Câbir'in hadisinden bunun aynsn bildirir.

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu’l-Hayr Mersed b. Abdillah: “Cennette

meyvesi ipek olan bir aaç vardr. Cennet ehlinin elbiseleri ondan olacaktr”

dedi .

4

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “stebrak kaln

ipektir. Farsça'da ise ad istibrdir” dedi .

5

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre krime: “stebrak kaln

ipektir” dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

“stebrak ipein kalndr” dedi .
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Sâbit der ki: “Allah,

Cennet ehlinden bir kuluna elbiseler gönderecek ve o bu elbiseleri

beenerek: «Cennetleri gördüm, ama bu elbiseler gibisini görmedim»

1

Buhârî (5953) ve Müslim (250).

3

Nesâî (5151) ve Hâkim (4/191).

3 Tayâlisî (2391), Buhârî (3/112), Nesâî, S. el-Kübra (5872), Bezzâr (2434) ve Beyhakî

(323). Tayâlisî'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
4 Beyhakî (324).

s bn Ebî eybe (13/138).
6 bn Ebî eybe (13/137) ve bn Cerîr (21/64).

7 Abdurrezzâk 2/267) ve bn Cerîr (23/569).
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diyecektir. Bunun üzerine elbiseleri getiren elçi: "Rabbiniz, bu elbiselerden

bu kul için diledii kadar yaplmasn emrediyor” diyecektir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b(u’I-ahbâr): “Eer Cennet ehlinin

elbiselerinden bir elbise bugün dünyada çkacak olsayd ona bakan kii

kendinden geçer, ona bakmaya gücü yetmezdi” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süleym b. Âmir der ki: "Cennet ehlinden

bir kii Cennet elbiselerinden bir elbise giyecektir. Onu iki parma arasnda

tutacak ve inceliinden dolay onu hissetmeyecektir. Onu giydiinde

ayaklarna kadar kzla bürünecektir. Bir anda yetmi kat elbise giyecektir. En

aas krmz gelincik çiçei gibi olacaktr. Yetmi kat elbiseyle ancak

örtünebilecektir. Kiinin dünyada iken boynuna smayacandan dolay

yetmi kat elbise giymesi olanakszdr.

Hâkim’in Râfi’den bildirdiine göre Resûlullah (salfellahu aleyhi veseliem):
"
Kim bir

ölüyü kefenlerse, Allah ona Cennette ince ve kaln ipekten elbiseler

giydirecektir" buyurmutur.

1

bn Ebî Hâtim’in, Heysem b. Mâlik et-Tâî'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiailahu aleyhi veseliem): "Kii tahtna oturup yasland zaman bkmadan ve dier

tarafna dönmeden (oturu eklini deitirmeden) yaklak krk yl oturacaktr.

Cannn istedii ve ho gördüü her ey ona verilecektir" buyurmutur.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sâbit der ki: Bize bildirildiine göre kii

Cennette tahtna oturup yasland zaman yetmi yl (bir tarafa dönmeden)

yaslanm olarak kalacaktr. Yannda hanmlarndan bazlar, hizmetçileri ve

Allah'n kendisine ikram ettii nimetler bulunacaktr. O dönüp bakt zaman

daha önce hiç görmemi olduu kadnlar görecektir. Onlar: "Bizim senden

nasiplenme zamanmz geldi” diyecektir.

3

1

HâJkim (1/354, "sahih ").

1 bn Kesîr, Tefsir
1de (7/407) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 bn Kesîr, Tefsir
1de (7/407) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Karyola cibinliin içindedir. Onun üzerinde

gökyüzüne uzanm bir fersah yüksekliinde ilenmi döekler vardr" dedi.’

Beyhakî'nin Ba's 'ta bildirdiine göre bn Abbâs: "Karyola cibinliin içinde

olmadkça orada yaslanacak yastk da olmaz. Cibinliin içinde olmayan

karyolann yaslanacak yast da olmaz. Ancak ikisi birletii zaman orada

yastk bulunur" dedi .

2

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre

Mücâhid: "Orada tahtlar üzerine kurularak ..."3 buyruunu açklarken:

"Karyolalann üzerinde cibinlikler vardr" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Yastklar inci

ve yâkuttan ilenmitir" dedi .
5

Abd b. Humeyd ve el-îbtidâ *da bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Hasar(-

Basrî): "Yemen ahalisinden birini görene kadar erite’ Ierin ne olduunu

bilmezdik. Onun bize bildirdiine göre, onlara göre erite, içinde karyola

bulunan cibinliktir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Recâ' der ki: "Hasan’a erite ifadesi

sorulunca: "Bu cibinliktir. Yemen ahalisi: «Filan kiinin cibinlii» derler" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre krime'ye enkeler,

sorulunca: "Karyolalar üzerinde olan cibinliklerdir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Erfkeler,

içlerinde karyolalar bulunan cibinliklerdir" demitir.

7

1

Fethu'l-Bâri’de (6/321) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (19/465).
1 Beyhakî (334).

3 Kehf Sur. 31

4 bn Ebî eybe (13/141), Hennâd (74, 75), Fethu’l-Bâri'de (6/321) geçtii üzere Abd b.

Humeyd ve bn Cerîr (19/465, 466).

s Beyhakî (339, 341).

6 bn Cerîr (17/466).

7 bn Cerîr (19/466).
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"Onlara u iki adam örnek ver: Birisine iki üzüm ba verip

çevresini hurmalklarla çevirmi ve aralarnda ekinler

bitirmitik. Her iki ba da meyvelerini vermi ve

ürünlerinden hiçbir eyi eksik brakmamt. Bu iki ban
arasndan bir de rmak fkrtmtk. Onun baka ürünleri de

vard. Arkadayla konuurken ona: «Benîm malm
seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha

üstünüm» dedi. Böylece nefsine zulmederek bana girdi ve,

«Bunun yok olacan hiç sanmyorum» dedi. Kyametin
kopacan da sanmyorum. Rabbime döndürülsem bile

andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum."
(Kclnf Sur. 32-36)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Birisine iki üzüm ba
verip ..."

1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada Cennetten kast

bostandr. Onun (âyette bahsedilen kiinin), içinde sadece bir duvar olan bir

bostan vard. Duvarla bostann arasnda bir akarsu bulunmaktayd. Akarsu

bostan ikiye ayrd için iki Cennet eklinde zikredilmitir. Bostanda bulunan

duvardan dolay Cennet diye adlandrmtr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahya b. Ebî Amr e-eybânî: “ki

Cennetin nehri, Ebû Furtus nehridir" dedi. bn Ebî Hâtim: “Bu Remle denilen

yerde mehur bir nehirdir" demitir.

1

Kehf Sur. 32
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bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Her iki ba
da meyvelerini vermi ve ürünlerinden hiçbir eyi eksik brakmamt ..."

1

buyruunu açklarken: “Burada eksik brakmaz ifadesiyle Cennet aaçlarnn

hepsinin meyve vermesi kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bu iki ban arasndan bir de

nehir fkrtmtk" 2 buyruunu açklarken: “ki ban ortasndan bir de nehir

fkrtmtk, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onun baka ürünleri de vard ..."3 buyruunu açklarken: "Burada ürünle

mal kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde der ki: “bn Abbâs bu âyeti: “£ Ü eklinde okuyup:

“Burada çeitli mallar kastedilmektedir" demitir .

4

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “£ jgj" ifadesini açklarken: “Burada altn ve gümü

kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mubeir b. Ubeyd bu âyeti: ü üb'a"

eklinde (se) harfini ötre ile okuyup öyle dedi: “Sumur ifadesi mal, çocuklar

ve köleler mânâsndadr. “Semer5 ifadesi ise meyveler anlamndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Zeyd el-Medenî bu âyeti: “ S otf j i

eklinde okur ve: “Sumur, aacn gövdesidir. Semer ise bu aacn

meyvesidir” derdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Böylece nefsine zulmederek

bana girdi ..."
1 buyruunu açklarken: “Rabbinin nimetlerini inkar ederek

Cennete girdi, mânâsndadr" dedi.

1 Kehf Sur. 33
3 Kehf Sur. 33

5 Kehf Sur. 34
4 bn Cerîr (15/260).

s Kehf Sur. 34
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "tâ oâÂ IJ J jtl U"
J buyruunu

açklarken: "Bunun helak olacan hiç sanmyorum, mânâsndadr" dedi.

"Kyametin kopacan da sanmyorum ..."3 buyruu hakknda ise: "Bu mal

böyle iken "Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir

sonuç bulurum"4 mânâsndadr" dedi.

M *j *v>

"Fakat O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi

ortak komam." (Kehf Sur. 3»)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Esma binti Umeys der ki: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) bana sknt annda söyleyeceim baz sözler öretti. Bunlar:

"Rabbim, Allah Allah'tr. Ben Rabbime hiçbir eyi ortak komam" sözüdür.

5

L. Jîi Ü ojî ö\ Âl NJp V Â\ .Li LÜ J&j- düâ l V$Jj

ÜÜjj VL

"Beni mal ve evlât bakmndan daha az (yetersiz) görsen

bile, sen bahçene girdiin zaman: «Mâaallah! Allah'tan

baka kuvvet yoktur» deseydin olmaz myd?" (Kchf Sur. 39)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hatim ve uabu'l-mân 'da Beyhakî’nin bildirdiine

göre Urve malndan houna gidecek bir ey gördüü zaman veya

bahçelerinden birine girdii zaman: "Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet

yoktur" derdi. Allah’n: "Beni mal ve evlât bakmndan daha az (yetersiz)

görsen bile, sen bahçene girdiin zaman: «Mâaallah! Allah'tan baka

1 Kchf Sur. 34

’ Kchf Sur. 35
J Kchf Sur. 36
4 Kchf Sur. 36
5 Ahmed 45/16 (27082) vo Ebû Dâvud (1525). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 1349).
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kuvvet yoktur» deseydin olmaz myd?'"1 buyruu da bu ekilde tevil

edilmektedir.

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ziyâd b. Sa'd der ki: bn

ihâb (ez-Zührî) mallarnn yanma girdii zaman: “Mâaallah! Allah'tan baka

kuvvet yoktur" derdi. Allah'n: "Beni mal ve evlât bakmndan daha az

(yetersiz) görsen bile, sen bahçene girdiin zaman: «Mâaallah! Allah'tan

baka kuvvet yoktur» deseydin olmaz myd?"3 buyruu da bu ekilde tevil

edilmektedir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mutarrîf der ki: (mam) Mâlik evine

girdii zaman: "Mâaallah "4
derdi. Mâlik’e: "Bunu niye diyorsun?"

dediimde: “Allah’n: "...Sen bahçene girdiin zaman: "Mâaallah..."

deseydin ..."5 buyruunu iitmedin mi?" karln verdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hafs b. Meysere der ki: Vehb b.

Münebbih’in kapsna: "Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet yoktur"
6 yazlm

olduunu gördüm. Bu da Allah’n: "...Sen bahçene girdiin zaman:

«Mâaallah...» deseydin
"

7

buyruudur.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Amr b. Murre der ki: "Dualann en

güzellerinden biri, kiinin: "Mâaallah"6
demesidir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhîm b. Edhem: “Kiinin bir ey

istemesi annda: "Mâaallah"5 demesinden daha fazla kabul edilecek bir ey

yoktur" dedi.

Abdullah b. Ahmed’in Zühd'de bildirdiine göre Yahya b. Süleym et-Tâfî,

adn da verdii birinden naklen öyle der: "Mûsafaiuytaseiam) Rabbindebn bir ey

istedi ve bu istei kendisine gecikti. Mâaallah dedii zaman da bu isteini

1

Kehf Sur. 39
3

Beyhakî (2230, 11226).

9 Kehf Sur. 39

< Kehf Sur. 39
s Kehf Sur. 39
6
Kehf Sur. 39

7 Kehf Sur. 39

* Kehf Sur. 39
9 Kehf Sur. 39



Âyet: 39 477

önünde buldu. Sonra: "Ey Rabbim! Ben bunu filan filan zamandan beri

istemekteyim. Ancak bana bunu imdi verdin” dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah ona: "Ey Mûsa! htiyacn isteyecein zaman: «Mâaallah» 1

ifadesinden

daha fazla kabul edilen bir eyin olmadn bilmiyor musun?" diye vahyetti .

2

Ebû Ya'la, Ibn Merdûye ve uab'da Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah («feflahu Bbyto mdim): "Allah, kuluna aile, mal ve çocuklarda bir nimet

verdii zaman: «Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet yoktur» derse, eceli

gelinceye kadar Allah bütün afetleri kendisinden uzaklatrr" buyurdu ve:

"...Sen bahçene girdiin zaman: "Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet

yoktur..."3 âyetini okudu .

4

bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Enes: "Kii malndan

bir ey görüp de onu beendii zaman: "Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet

yoktur"5 derse, o mala asla bir zarar gelmez” dedi ve: "Beni mal ve evlât

bakmndan daha az (yetersiz) görsen bile, sen bahçene girdiin zaman:

«Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet yoktur» deseydin olmaz myd?" âyetini

okudu.

Beyhakî uab'da, Enes'ten hadisi Resûlullah'a (seiiaiiahu aleyhi dayandrarak

aynsn bildirir.

6

bn Merdûye'nin Ukbe b. Âmir’den bildirdiine göre Resûlullah (sallaliehu aleyhi

veseiiem}: "Allah kiiye bir nimet verir dek bu nimetin sürekli kalmasn isterse:

«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)»

demeyi çoaltsn" buyurdu. Sonra: "Beni mal ve evlât bakmndan daha az

(yetersiz) görsen bile, sen bahçene girdiin zaman: «Mâaallah! Allah'tan

baka kuvvet yoktur» deseydin olmaz myd?" âyetini okudu.

Ahmed'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

«seiiem), bana: "Sana Ar'n altnda olan Cennet hâzinelerinden bir hâzineyi

haber vereyim mi?" buyurduunda: "Olur, ver” dedim. Resûlullah Msiishu deyin

’ Kehf Sur. 39
1
Abdullah b. Ahmcd (sh. 68).

3 Kehf Sur. 39
4 bn Kesîr, Tefsir (5/154) geçtii üzere Ebû Ya’la ve Beyhakî (4369).

s Kehf Sur. 39
6 Beyhakî (4370)
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vetefem): "«Lâ kuvvete illâ billâh (=Kuvvet ancak Allah'a mahsustur)» demendir"

buyurdu.” Amr b. Meymûn, Ebû Hureyre'ye: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

(=Güç ve kuvvet ancak Allah’am mahsustur) eklinde deil midir?” deyince:

“Hayr, Kehf Sûresi’nde: «Sen bahçene girdiin zaman: "Mâaallah!

Allah'tan baka kuvvet yoktur...»’ eklindedir” karln verdi .

2

bn Mende M. es-Sahâbe’öe Hammâd b. Seleme vastasyla Simâk b.

Harb’dan bildirdiine göre Cerîr der ki: Ben ran'a gitmitim. Orada:

"Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet yoktur” dedim. Böyle dediimi iiten bir

kii: “Gökyüzünde iittiim zamandan beri bir daha iitmediim bu kelimeler

de nedir?” dedi. Ona: “Gökyüzünde iittiin ey nedir?” dediimde, öyle

anlatt:

Ben Kisra ile beraberdim. Beni bir ii için bir yere göndermiti. Gönderdii

yere gidip geri geldiimde eytan benim klma girmi ve hanmmla

beraber olmutu. eytan bana görünüp: “Hanmn bir gün senin, bir günce

benimdir. Va kabul edersin ya da helak olursun” dedi. Ben de kabul ettim.

Bunun üzerine o da benimle oturup sohbet etmeye balad. Bir gün bana:

“Ben gizlice (meleklerin ne dediini) dinleyen biriyim. Bu gün de dinleme

sras bendedir” dedi. Ona: “Ben de seninle gelebilir miyim?” dediimde:

“Olur, gelebilirsin” dedi ve hazrland. Sonra bana: “Yelemden tut” dedi. Ben

de yelesinden tutunca gökyüzüne ulancaya kadar çkt. Orada biri:

“Mâaallah! Allah'tan baka kuvvet yoktur” diyordu. Bunun üzerine

eytanlar yüzüstü aa dütü. Ben de onlarla beraber dütüm. Sonra ailemin

yanna gittim. Bir müddet sonra eytan tekrar gelince: “Mâaallah! Allah'tan

baka kuvvet yoktur” demeye baladm. eytan da bu kelimelerle sinek gibi

olana kadar eridi. Sonra: “Onu ezberledin ha!” dedi ve bir daha gelmedi .
3

Ahmed'in Zühd'öe bildirdiine göre Yahya b. Süleym bir hocasndan öyle

nakleder: “Meleklerin gizlice laf dinleyen eytanlan azarlayaca kelime:

«Mâaallah»4 kelimesidir.”5

' Kehf Sur. 39
1 Ahmed 13/345, 14/149, 363 (8426, 8753, 7966). Muhakkik: "Ar'n altnda" ifadesi

dnda sahihtir ve isnad hasendr" dedi.

* sâbe'de (1/193) geçtii üzere ibn Mende
4 Kehf Sur. 39
5 Ahmed (sh. 68).
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Ebû Nuaym’n Hilye de bildirdiine göre Safvân b. Süleym: “Hiçbir melek:

«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)»

demeden gökyüzüne çkamaz" dedi.’

bn Merdûye'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Mtatlahu aleyhi

meltem): "«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a

mahsustur)» ifadesi en hafifi üzüntüyü gidermek olmak üzere doksan dokuz

derde çaredir" buyurmutur.

1

bn Merdûye, Hatîb ve Deylemî'nin deiik kanalla bn Mes’ûd'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (jaiiaflatu aleyhi «ailem) öyle buyurmutur:

"Cibril'in bana bildirdiine göre: «Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve

kuvvet ancak Allah'a mahsustur)» ifadesinin tefsiri: «Alah’a kar masiyeti

terketmek, ancak Allah'n gücü ile olur. Allah'a kar itaat te ancak Allah'n

yardm ile olur» eklindedir

bn Ebî eybe, Ahmed ve Nesâî'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu

aleyhi vaseiiem), Muâz b. Cebel'e: "Sana Cennet kaplarndan bir kapy göstereyim

mi?" buyurunca, Muâz b. Cebel: “Olur, nedir o?" diye sordu. Bunun üzerine

Hz. Peygamber {ukltehu aleyhi meltem): "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve

kuvvet ancak Allah'a mahsustur)" karln verdi .

4

bn Sa'd, Ahmed, Tirmizî ve Nesâî'nin bildirdiine göre Kays b. Sa’d b.

Ubâde’yi, babas hizmet etmesi için Hz. Peygamberietot^u aleyh metlimi) vermitik

O öyle dedi: Resûlullah (saiiaitahu aleyhi meltem) çkp geldikten sonra ben namazm
klp uzandm. Hz. Peygamber (uHaitehu aleyhi meltem) beni ayayla dürterek: "Sana

Cennet kaplarndan bir kapy göstereyim mi?" buyurdu. Ben: “Olur, gösteri'

dediimde: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a

mahsustur)" buyurdu .

5

1 Ebû Nuaym (3/161).

* Hâkim (1/542, “sahih").

3 Hatîb (12/362).

4 bn Ebî eybe (13/51 7), Ahmed 36/321, 416, 128 (21996, 22099, 22115), Nesâî, S. el-

Kübrâ (10189).

5 Ahmed 24/227, 228 (15480), Tirmizî (3581, “sahih") ve Nesâî, S. el-Kübrâ (10187).

Sahîh hadistir (Balon: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 2734).
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Ahmed'in, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailalshu teyhi

»Eseiien), Ebû Zer'e: "Ey Ebû Zer! Sana Cennet hâzinelerinden bir kelime

öreteyim mi?" buyurdu. Ebû Zer “Olur, öret" deyince, Hz. Peygamber

(uJIbMu aleyhi veseiiem): "«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (-Güç ve kuvvet ancak

Allah'a mahsustur)» de" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve Ahmed’in Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah Udiaiiriu

aleyhi meiiBm): "Sana Cennet hâzinelerinden bir hazine göstereyim mi? «Lâ havle

velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)» demendir

"

buyurmutur .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Eyyûb el-Ensârî der ki: “Resûlullah

(saiialiahu aleyhi veselism), bana çokça: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet

ancak Allah'a mahsustur)" dememi emretti. Çünkü bu, Cennet

hâzinelerinden bir hazinedir.

1

bn Ebî eybe'nin, Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah UaiUMu a eyh

vaseliam): "Size Cennet hâzinelerinden bir hazine göstereyim mi? Çokça: «Lâ havle

velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)» deyin"

buyurdu .

4

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiBhu

aleyhi vasafcm): "«Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a

mahsustur)» ibaresi, Cennet hâzinelerinden bir hazinedir" buyurdu .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Lâ havle velâ kuvvete illâ

billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)" ifadesi hakknda: “Allah'a

itaatle amel etmemiz ancak Allah'n gücü ile olur. Allah'n gücü olmadan da

masiyetleri terk etmeye gücümüz yetmez" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammed'e: “Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)" ifadesinin

1 Ahmed 36/618, 619 (22288). Muhakkik: "isnad çok zayftr" dedi.
1 bn Ebî eybe (13/516), Ahmed 35/223, 264, 275, 314, 437, 438 (21298, 21346, 21394,

21552). Müsned'in muhakkikleri: "Hadis sahihtir" demitir.

* bn Ebî eybe (13/516).

4 bn Ebî eybe (13/517).

5 bn Ebî eybe (13/517) ve Ahmed 13/447, 448 (8085). Müsned ’in muhakkikleri:

"snad zayftr" demilerdir.
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açklamas sorulunca: "Sevdiiniz bir eyi ancak Allah'n gücüyle alrsnz.

Sevmediiniz eylerden de ancak Allah'n yardmyla korunuzsunuz,

mânâsndadr” dedi.

.UZJI # liiip j-jü ilâs- Ji lj£ ot ^
Ja^îj * idi» aJ Ij^P IaJL® * Ü3

,

j

4c?^ ^ ^ 44^ 5^5
J ^ y ;

^ C^1 (^j * Jiji *d

Uj 411

"Belki Rabbim, bana, senin bandan daha hayrlsn verir;

senin bana ise gökten yldrmlar gönderir de, ban
yalçn bir toprak haline gelir. Yâhut suyu çekilerek yok olur

da bir daha onu aramaya aslâ güç yetiremezsin! Derken

ürünleri kuatld. Böylece, ba uruna yapt
masraflardan ötürü ellerini outurup kald. Ban

çardaklar yere çökmütü. «Ah, diyordu, keke ben Rabbime
hiçbir ortak komam olsaydm!» Onun, Allah'tan baka

kendisine yardm edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini

kurtaracak güçte de deildi." (Kekf Sur. 40-43)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Husben ifadesi ile azap

kastedilmektedir” dedi .

1

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak ona: "Bana:

".U-JI ,> lîlLli” buyruunu açkla” deyince bn Abbâs: "Burada ate

kastedilmektedir” dedi. Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet bilirler. Hassan b. Sâbit'in:

“Geriye kalan bir toplulua

Ateten kvlcmlar yamtr'' dediini itmedin m?” 1

1 bn Cerîr (15/266).
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bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Gökten

yldrmlar gönderir. buyruunu açklarken: "Gökten ate gönderir,

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ban kuru

bir toprak haline gelir ..."
3 buyruunu açklarken: "Kendisinde bitki

bitmeyen verimsiz toprak gibi olur, mânâsndadr" dedi .

4

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Gökten yldrmlar gönderir de, ban kuru bir toprak haline gelir. Yâhut

suyu çekilerek yok olur ..."5 buyruunu açklarken: "Gökten sana azap rer,

ban biçilir ve üzerinde bir ey kalmaz veya suyunun yere batp gittiini

görürsün" dedi. "Derken ürünleri kuatld. Böyiece, ba uruna yapt
masraflardan ötürü ellerini outurup kald ..."

6 buyruu hakknda ise:

"Yapt masraflardan dolay üzüntülü bir ekilde ellerini birbirine çrpar,

mânâsndadr" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "lJj ifadesini açklarken:

"Saîden ifadesi ile düz ve kaygan yani pürüzsüz bir yer kastedilmektedir.

Zeleka ifadesi ise üzerinde bitki olmayan bir yerdir" dedi. "Derken ürünleri

kuatld. Böyiece, ba uruna yapt masraflardan ötürü ellerini

outurup kald. Ban çardaklar yere çökmütü ..."9 buyruu hakknda ise:

"Ban en alçak yerinin en üste çevrilmesi ve iki Cennetindeki meyvelerin

helak olmas üzerine yapt masraflardan dolay pimanlkla ellerini

outurup kald, mânâsndadr" dedi.

’ el-ttkân'da (2/93) geçtii üzere Tast.

'Kehf Sur 40
3 Kehf Sur. 40
4 bn Cerîr (15/267).

5 Kehf Sur. 40, 41
6 Kehf Sur. 42
7 Abdurrezzâk (1/404).
8
Kehf Sur. 40

9 Kehf Sur. 42
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bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre Dahhâk: "Derken ürünleri kuatld..."'

buyruunu açklarken: “Ürünleri Allah’n emriyle helak oldu, mânâsndadr”

dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Kendisine

yardm edebilecek kimseleri yoktu
"2 buyruunu açklarken: “Ona yardm

edebilecek hiç bir aireti yoktu” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Kendisine yardm edebilecek

kimseleri yoktu "3 buyruunu açklarken: “Ona yardm edebilecek hiç bir

aireti yoktu” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Kendisine yardm edebilecek

kimseleri yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de deildi
"4 buyruunu

açklarken: "Ona, Allah’tan baka yardm edebilecek bir yardmc asker

yoktur. O bundan kurtulacak deildir” dedi.5

wjî j» j^ k «iYji jyiü

"te burada kudret ve hakimiyet varl gerçek olan

Allah'ndr. Mükâfatlandrma bakmndan hayrl olan da r

sonuçlandrma yönünden hayrl olan da O'dur."

(Kehf Sur. 44)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mübeir b. Ubeyd: "fetfjir
6

ifadesini

açklarken: “Velayet dindir. Vilayet ise vekillik alma mânâsndadr” dedi.

' Kehf Sur. 42
7
Kehf Sur. 43

5 Kehf Sur. 43
4 Kehf Sur. 43
4 bn Ebî Hatim (9/3020).
6 Kehf Sur. 44
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"Onlara, dünya hayat misalinin tpk öyle olduunu anlat:

Gökten indirdiimiz su ile yeyüzünde yetien bitkiler

birbirine kanr, ama sonunda rüzgarn savuraca çerçöpe

döner. Allah her eyin üstünde bir kudrete sahip olandr."
(Kehf Sur. 45)

Hâkim'in, Suheyb’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (satiaiiahu ster*» vesilem)

girmek istedii kasabay gördüü zaman mutlaka öyle dua ederdi: "Ey yedi

kat göün ve onun gölgelendirdiklerinin Rabbi! Ey yedi kat yerin ve onun

barndrdklarnn Rabbi! Ey eytanlar ve onun saptrdklarnn Rabbi! Ey

rüzgârlar ve onun sürükleyip götürdüklerinin Rabbi olan Allahm! Senden bu

kasabann ve halknn hayrn diliyoruz. Bu kasabann, kasaba halknn ve

içinde bulunanlarn errinden sana snrz."'

3J xt> y- iUJUJI oUîÜlj dJl îbül ÎLj 'ojülj JU'
*

*4 3*.i

"Mal ve oullar, dünya hayatnn süsüdür. Ama baki kalacak

salih ameller, sevab olarak da, emel olarak da, Rabbinin

katnda daha hayrldr." (Kclf Sur. 46)

bn Ebî Hâtim ve Hatîb'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî der ki: "Mâl

diye adlandrlmasnn sebebi insanlara meyletmesinden, dünya d ye

adlandrlmas ise onlara yaklamasndan (çekici olmasndan) dolaydr,

denilirdi."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre yâd b. Ukbe'nin Yahya adnda bir olu

ölmütü. yâd b. Ukbe onu mezara indirdii zaman bir kii: "Vallahi bu,

ordunun ileri gelenlerinden idi, onun sevabn Allah'tan iste" dedi, iyâd b.

1 Hâkim (1/446, 2/100, "sahîh").

2

Hdtib (4/44).
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Ukbe: "Sevabn Allah’tan istememe engel nedir? O dün (benim) dünya

zinetinden iken bu gün baki kalacak salih amellerden oldu” karln verdi.

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “Mal ve oullar dünya

kazancdr. Salih ameller ise âhiret kazancdr. Allah bunlan baz kavimler için

birletirmitir” dedi.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: *...Ama

baki kalacak salih ameller ..."
1 buyruunu açklarken: “(Baki kalacak iler)

Sübhanallah, el-Hamdulillah, Li ilahe illallah ve Allahü ekber (=Allah bütün

eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur.

Allah en büyüktür) demektir” dedi.

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Hibbân,

Hâkim ve bn Merdûye'nin, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiBlahu aleyhi mailem): "Baki olan salih amelleri çokça ileyin " buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlallah! Bu salih ameller nedir?" diye sorunca: "Tekbir, tehlil, tebih,

tahmîd etmek ve «Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak

Allah'a mahsustur)» demektir" buyurdu .

2

Saîd b. Mansûr, Ahmed ve bn Merdûye'nin, Nu’mân b. Beîr’den

bildirdiine göre Resûlullah {uJaisfo eM> meiiem): "Bilmi olunuz ki, Sübhanallah,

el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu ekber (=Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en

büyüktür) demek, baki olan salih amellerdir" buyurdu .

3

Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, M. es-Saîr'de Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Maliahu

Bfcyh «efem): "Kalkanlarnz aln" buyurunca, ashab: “Yâ Resûlallah! Görünen

bir düman m var?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiBlahu Bieyh veeiiem): "Hayr,

cehenneme kar kalkanlarnz aln. Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe

illallah ve Allahu ekber (=Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona

mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür) deyin. Çünkü bunlar

' Kehf Sur. 46
J Ahmed 18/241 (11713), Ebû Ya la (1384), bn Cerîr (15/289), bn Hibbân (840) ve

Hâkim (1/512, 513, "sahih").

9 Ahmed 30/299 (18353).
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kyamet gününde önümüzde, arkamzda ve yanlarnzda bulunacaktr. Bunlar

baki olan salih amellerdir" karln verdi.'

Taberânî, bn ahin et-Terîb fi'z-Zikr’de ve bn Merdûye'nin Ebu'd-

Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah Maliahu aleyhi melicm] öyle buyurmutur:
"
SübJanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah, Allahu ekber ve Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh (=Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona

mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak

Allah'a mahsustur) ifadeleri, baki olan salih amellerdir. Bunlar günahlar

aaçlarn yapraklarn dökmesi gibi döker. Yine bunlar Cennet

hazinelerindendir/’
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Resûlullah (s&fafcta

aleyhi veceiiem) kuru bir aacn yanndan geçerken onun dalndan bir dal tuttu (ve

sallad). Daldaki yapraklar dalp savrulunca öyle buyurdu: "Canm elinde

olana yemin olsun ki, Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu

ekber (=Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür)

diyen kiinin günahlar üzerinden, bu yapraklarn dalndan dalp gitmesi gibi

dökülür ve dalp gider. Allah, Kitab’nda bunlarn baki olan salih ameller

olduunu buyurmaktadr."

Ahmed’in, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (umun aM» «seHami:

“
Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu ekber (=Allah bütün

eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur.

Allah en büyüktür) ifadeleri aacn yapraklarn dökmesi gibi kiinin

günahlarn çrpp döker" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî ve el-Esmâ ve’s-Sfât' ta Beyhakfnin Semure

b. Cundub'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiiahu oiayt ««»«m) öyle

buyurmutun "Allah katnda: «el-Hamdulillah, Sübhanallah, Lâ ilahe illallah

ve Allahu ekber (=Hamd ona mahsustur, Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir. Ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür)» sözlerinden daha

sevilen sözler yoktur. Bunlar dörttür. Daha da üzerlerine bir eyler ekleyerek

'

Nesâî, S. el-Kübrâ (lo684), bn Cerîr (15/278), Taberânî (1/145), Hâkim (1/541.

"sahih") ve Beyhakî, uab (606).
1 Mecmau'z-Zevâd’dc (10/90) geçtii üzere Taberânî ve bn Mâcc (3813).

5 Ahmed 20(13, 14(12534).
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benim söylediimi nakletmeyin. Hangisinden balarsanz balayn bir zarar

yoktur.
,n

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uDaUehu aleyhi

ve stilon) öyle buyurmutur: "Gecenin zorluundan ve dümanla mücadeleden

aciz kalsanz bile: « Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu

ekber (=Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan

baka ilah yoktur. Allah en büyüktür)» demekten aciz kalmayn. Zira bunlar

baki olan salih amellerdir.

"

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi «senem)

öyle buyurmutun "Cehenneme kar kalkanlarnz aln ve: «Sübhanallah, el-

Hamdulillah, Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

(-Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka

ilah yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)»

deyin. Çünkü bunlar (kyamet gününde) önümüzde ve arkamzda bulunacaktr.

Bunlar kurtarc ve baki olan salih amellerdir."

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaUahu aleyhi vesaiiem) günün birinde ashâbtna iki veya üç defa:

"Kalkanlarnz aln" buyurmutur. Ashâb: “Hazr olan dümana kar m?"

diye sorunca, Resûlullah (sailalieHi aM» ««elem) öyle buyurdu: "Hayr, cehenneme

kar: «Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah, Allahu ekber ve Lâ havle

velâ kuvvete illâ billâh (=Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona

mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak

Allah'a mahsustur)» deyin. Çünkü bunlar kyamet gününde önünüzde ve

arkanzda kurtarc olarak gelecektir. Onlar baki olan salih amellerdir."

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah

(nUrfu *yt» vuafan): "Kiinin baki olan salih amelleri: “Lâ ilahe illallah, Allahu

Ekber ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Allah’tan baka ilah yoktur. Allah

en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur) demesidir"

buyurmutur.

1 bn Ebî eybe (10/442), Müslim (2137), Nesâî, S. el-Kübrâ (10681, 10682) ve Beyhakî

(1044).
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bn Merdûye'nin Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resulullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:
"Eer geceye yenik düer ve (gece

namazna) kalkamazsanz, aciz kalp gündüz oruç tutamazsanz, cimrileip

malnzdan vermezseniz ve korkak olup dümanla savamazsanz çokça:

«Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber (=Allah bütün

eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur.

Allah en büyüktür)» deyin. Çünkü bunlar baki olan salih amellerdir."

Taberânî'nin bildirdiine göre Sa'd b. Cünâde der ki: Hz. Peygamber'e

(saiiaiiahu aleyhi vesBiBm) gittim ve Müslüman oldum. O bana Zilzâl, Kâfirûn, hlâs

sûreleri ile “Sübhanallah, el-Hamdulillah, Lâ ilahe illallah, Allahu ekber (=Allah

bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah

yoktur. Allah en büyüktür)” sözlerini öretti. Sonra da: "Bunlar baki olan

salih amellerdir" buyurdu .

1

Ahmed, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Osman b. Affân’a:

“Baki olan salih ameller nedir?” diye sorulunca: “Lâ ilahe illallah, Allahu

Ekber, Sübhanallah ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (=Allah'tan baka ilah

yoktur. Allah en büyüktür, Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Güç ve

kuvvet ancak Allah’a mahsustur)” karln verdi .

1

Buhârî Târih'te ve bn CenVin bildirdiine göre bn Ömer'e baki olan salih

ameller sorulunca: “Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhanallah ve Lâ havle

velâ kuvvete illâ billâh (=Allah’tan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür, Allah

bütün eksikliklerden münezzehtir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)”

karln verdi .

3

Ibnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Baki kalacak salih ameller..."4 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Cennette sahibine baki kalacak ameller unlardr Allah'

zikretmek, Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah,

Tebârekellahu, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh, (=Allah'tan baka ilah yoktur.

’ Taberânî (5482, 5483). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/166) der ki: "snadnda zayf

olan Hüseyn b. el-Hasan b. Atiyye el-Avfî bulunmaktadr."
1 Ahmed 1/537 (513) ve bn Cerîr (15/275, 276). Müsned'in muhakkikleri: "isnad

hasendir" demitir.

* Buhârî (1/77) ve bn Cerîr (15/277).

4 Kehf Sur. 46
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Allah en büyüktür. Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona

mahsustur. Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur. Allah yücedir) demek,

Allah’a istifar etmek, ResûluUah’a Meiiihu aleyhi vasBiiam) salâtü selam getirmek,

namaz klmak, oruç tutmak, hacca gitmek, sadaka vermek, köle azad etmek,

cihad etmek, akrabalk ban kesmemek ve bütün güzel amellerdir.”

Ibn Ebî eybe ve Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb

der ki: Sa'd b. Ebî Vakkâs'n yannda idik. O bir süre sustuktan sonra: "Bu

suskunluk annda, Nil ve Frat nehirlerinin sulad eylerden daha hayrl

eyler söyledim” dedi. Ona: "Ne dedin?” diye sorulunca: "Sübhanallah,

Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu Ekber (=Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en

büyüktür)” dedim” karln verdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Baki kalacak salih

ameller..."
1 buyruunu açklarken: "Burada tatl sözler kastedilmektedir”

dedi.

bn Ebî eybe'nin, Nu’mân b. Beîr’den bildirdiine göre Resûlullah (saMdu

atayh vesBBm): "Allah'n Celâlim zikrederek edilen tesbîh, tahmîd, tekbîr ve tehlîller

Ar'n etrafnda dönerler. Bu kelimelerin Ar'ta, an kovan uultusu gibi

uultulun vardr. Onlar Ar'ta sahipleriyle beraber zikredilirler. Sizden biriniz

Rahmân'n katnda biri tarafndan sürekli zikredilmeyi sevmez mi?" buyurdu .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. Ebî Evfa der ki: Bir kii Hz.

Peygamber’e (sailaflahu aleyhi «sefan) gelerek Kur'ân'dan bir ey örenmeye gücünün

yetmediini söyleyip sevap olarak Kur'ân okuma sevabna eit bir eylerin

olup olmadn sordu. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber ve Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh (=Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona

mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak

Allah'a mahsustur) de" buyurdu .

3

‘ Kehf Sur. 46

’ bn Ebî eybe (10/289, 13/452).

3 bn Ebî eybe (10/29 13/452).
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bn Ebî eybe'in Mûsa b. Talha'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiihu aeyhi

»eselim) öyle buyurmutur: "Baz sözler vardr ki, kul onlar söyledii zaman

melekler o kelimeleri kanatlan üstüne alr ve göklere yükselir. Bu kelimeleri

Rahmann huzuruna getirene kadar yanlanndan geçtikleri her melek topluluu

mutlaka o kelimelere ve onlan söyleyenlere dua ederler. Bu kelimeler:

«Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber ve Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh ve Sübhanallahi berâetün ani's-sûi (=Allah bütün

eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur.

Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Sübhanallah,

kötülükten kurtulu beratdr)» sözleridir.'”

bn Ebîeybe’nin bildirdiine göre Haan el-Basrî der ki: Bir kii rüyasnda

bir münadinin gökyüzünde: “Ey insanlar! Yardm silahlannz alnz" diye nida

ettiini iitti. Bunun üzerine insanlar silahlanmaya balad. Hatta bazdan sopa

ile geliyordu. Münadi bir daha gökyüzünden: “Bu yardm silahlannz deildir1 '

diye nida etti. Yeryüzünden bir kii: “Yardm silah nedir?" diye sorunca,

münadi: “Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu Ekber (=Allah

bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah

yoktur. Allah en büyüktür)" sözleridir" karln verdi .

2

bn Ebî eybe'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiishu aleyhi

«ailem): "«Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu Ekber (=Allah

bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah

yoktur. Allah en büyüktür)» demem, benim için üzerine güne doan her

eyden daha sevgilidir" buyurdu .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd: “Sübhanallah,

Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu Ekber (=Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en

büyüktür)" demem, benim için bunlann saysnca altn para tasadduk

etmemden daha sevimlidir" dedi .

4

1 bn Ebî eybe (10/348).
J bn Ebî eybe (10/349).

J bn Ebî eybe (10/288) ve Müslim (2695).

< bn Ebî eybe (10/291).
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Ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Sübhanallah,

Elhamdülillah, Lâ ilahe illallah ve Allahu Ekber (=Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir. Hamd ona mahsustur, ondan baka ilah yoktur. Allah en

büyüktür)" demem, benim için bunlann saysnca donanml atlar Allah

yolunda savaanlara vermemden daha sevgilidir" dedi.’

Abdullah b. Ahmed'in Zühd'ün zevaidi olarak bildirdiine göre Ebû

Hureyre der ki: "Kim içinden gelerek: "Elhamdulillahi Rabbil-Âlemin (=Hamd

âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur)” derse, Allah ona otuz sevap yazar ve

otuz günahn siler. Kim: "Allahu Ekber (=Allah en büyüktür)" derse, Allah

ona yirmi sevap yazar ve yirmi günahn siler. Kim: Sübhanallah (=Allah bütün

eksikliklerden münezzehtir) derse, Allah ona yirmi sevap yazar ve yirmi

günahn siler. Kim: "Lâ ilahe illallah (=Al!ah'tan baka ilah yoktur) derse,

Allah ona yirmi sevap yazar ve yirmi günahn siler.

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs’tan bildirir:

"...Baki kalacak salih ameller ..."3 buyruu ile: "...yilikler kötülükleri

giderir..."4 buyruunda bahsedilen salih amel ile iyilikten kast, be vakit

namazdr."5

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Baki kalacak salih ameller ...*
6 buyruunu açklarken: “Allah'a itaat üzeri

yaplan her ey, baki kalacak salih amellerdendir" dedi.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Katâde'ye baki kalacak

salih ameller sorulunca: "Allah rzas gözetilerek yaplan her ey, baki kalacak

salih amellerdendir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Sevab olarak da...

Rabbinin katnda daha hayrldr"
1 buyruunu açklarken: "Mükafatn,

müriklerin cezasndan daha hayrldr, mânâsndadr” dedi.

’ bn Ebî eybe (10/292).
1 Abdullah b. Ahmed (sh. 179).

5 Kehf Sur. 46
4 Hûd Sur. 114

s bn Ebî Hâtûn 6/2092 (11271).
6
Kehf Sur. 46
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Emel olarak da, Rabblnin

katnda daha hayrldr"2 buyruunu açklarken: “Her amel ileyen için bir

emel vardr. Mümin kii, emeli olanlann içinde en hayrl olandr" dedi.

ijtj'h Sjfj fjü

“Dalan yürüteceimiz ve senin yeryüzünü çnlçplak
görecein günü bir hatrla. Biz onlan maherde toplanz da

içlerinden hiçbirini brakmayz/' (Kehf Sur. 47)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Yeryüzünü çrlçplak görecein günü bir hatrla ..."3 buyruunu

açklarken: "Orada ne saklanlacak bir tümsek, ne de bir çukur bulursun"

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yeryüzünü çnlçplak

görecein günü bir hatrla ..."4 buyruunu açklarken: “Yeryüzünde ne bir

yap, ne de bir aaç göremeyecein günü hatrla, mânâsndadr" dedi.

j? Jjt U5 I3 LL* dip

“Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çkanlriar. Onlara,

«Andolsun, sizi ilk önce yarattmz gibi bize geldiniz. Oysa

siz, sizin için hesaba çekileceiniz bir zaman
belirlemediimizi sanmtnz» denir/' (Kehf Sur. 48)

bn Mende'nin Tevhid'öe Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Hz

Peygamber Uaiiaiiaiu »M* w*«iem) öyle buyurmutun "
Allah kyamet gününde: «Ey

kullarm! Ben Allah'm. Benden baka ilah yoktur. Ben merhametlilerin en

merhametlisi ve hâkimlerin en hâkimiyim. Hesap edenlerin en süratlisiyim

Hüccetlerinizi (mazeretlerinizi) hazrlayn ve cevaplan kolaylatrn. Zira siz

1 Kehf Str. 46
a Kehf Sur. 46
3 Kehf Sur. 47
4 Kehf Sur 47



Âyet: 49 493

mutlaka sorulup hesaba çekileceksiniz. Ey meleklerim! Hesap için kullarm

ayaklarnn parmaklan ucuna safsafdizin» buyurur."

JU isLj u jJjZj < u. ö-iiii 6*?^' 4-^j' cr?Ji

Jui u ijâi-jj uuu-î Nj îjJr 'ij >üj V ili

iJU- vIjj

"Kitap ortaya konun Suçlular, kitabn içindekilerden

korkuya kaplm görürsün. «Eyvah bize] Bu nasl bir

kitaptr ki küçük büyük hiçbir ey brakmadan hepsini sayp
dökmü]» derler. Onlar bütün yaptklarn karlarnda

bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez." (Keki Sur. 4o)

Bezzâr'n Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiatm aleyhi radlm):

"Âdemoullan için kyamet gününde üç kitap çkarlr. Bunlardan birinde salih

ameller, birinde günahlar ve birinde de Allah'n nimetleri bulunur"

buyurmutur.'

Taberânî'nin bildirdiine göre Sa'd b. Cünâde der ki: Resûlullah (saiiaMu aleyhi

veseiiem) Huneyn gazvesinden dönünce çorak bir arazide konakladk. Hz.

Peygamber (saiiBibhu aleyhi veseiiem): "Toplann! Kim bir çöp bulursa getirsin. Kim bir

kemik veya baka bir ey bulursa getirsin" buyurdu. Ksa bir zaman geçmi ve

biryn yapmtk. Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bisyhi veseiiem):
"
Bunu görüyor musunuz?

te bunlann bir yn haline geldii gibi günahlar kiinin üzerinde toplanr.

Kii Allah'tan korksun ve küçük olsun büyük olsun günah ilemesin. Çünkü

bunlann hepsi kiinin aleyhinde saylmtr" buyurdu .

2

Ibn Merdûye'nin, Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (nHaiiahuateyhiveseton):

"(Ey Âie) Küçümsenen günahlardan sakn. Zira onlan da Allah'tan isteyenler

vardr" buyurdu.

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3444). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/357) der ki:

"Isnâdmda zayf olan Salih el-Murri bulunmaktadr."
1

Taberânî (5485). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (10/190) der ki: "isnadnda zayf olan

Nafi' Ebû Dâvud bulunmaktadr."
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Küçük, büyük hiçbir ey
brakmadan hepsini sayp dökmü ..."

1 buyruunu açklarken: "Burada

küçük ile tebessüm, büyükle de gülmek kastedilmektedir” dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ Znnmü'l-îbe'de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs bu âyeti açklarken: "Burada küçük ile müminleri hafife alarak

tebessüm etmek, büyükle de yine müminleri hafife alarak kahkaha atmak

kastedilmektedir” dedi.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Eyvah bize! Bu nasl bir

kitaptr ki küçük büyük hiçbir ey brakmadan hepsini sayp dökmü!"

derler. Onlar bütün yaptklarn karlarnda bulurlar. Senin Rabbin hiç

kimseye zulmetmez"3 buyruunu açklarken: "ittiiniz gibi herkes (büyük

küçük günahlarn) saylmasndan ikâyetçi. Kimse bir zulümden

bahsetmemektedir. Küçümsenen günahlardan saknn. Onlar sahibini helak

edene kadar birikerek üzerinde toplanrlar” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî bu âyeti açklarken öyle

dedi: "Tebessümden bile hesaba çekilerek: «Filan filan gün niçin tebessüm

etmitin?» denilecektir.”

jjJ JP^\ JJL4- frt f&üUJ IÜ p
jAp jÜkJ jUj j* Uîjt Çj pp

VJb p^jdüj

"Hani biz meleklere, «Âdem'e secde edin» demitik de

blis'ten baka hepsi secde etmiti. blis ise cinlerdendi de

Rabbinin emri dna çkt. imdi siz, beni brakp da blis’i

ve neslini, kendinize dostlar m ediniyorsunuz? Hâlbuki

onlar sizin için birer dümandrlar. Bu, zalimler için ne kötü

bir bedeldir!" (Kekf Sur. 50)

' Kehf Sur. 49
1 bn Ebi'd-Dünyâ (153).

* Kehf Sur. 49
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir, el-Azame 'de Ebu'-eyh ve uabu'l-mân'öa

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Meleklerden kendilerine cin

denilen bir kabile vard. blis te bu kabileden idi. blis yeryüzü ve gökyüzü

arasnda idareci idi. Ancak isyan edince Allah ona gazapland ve onu

lanetlenmi eytan diye adlandrd ." 1

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...blis'ten baka hepsi secde

etmiti. blis ise cinlerdendi ..."
2 buyruunu açklarken: "O, Cennetlerin

hâzini (bekçisi) idi. Bu sebeple cennân diye adlandnld" dedi .
3

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre Oahhâk der

ki: "bn Abbâs ve bn Mes’ûd blis konusunda ihtilafa düüp biri dierine: "O,

kendilerine cin denilen meleklerin torunlanndandr" dedi .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Önceleri

iblis, meleklerin erafndan ve onlar arasnda ileri gelen kabilelerdendi. O,

Cennetlerin hâzini idi. Yeryüzü ve gökyüzünün idaresi onun elinde idi. ki

denizin birletii yer -Rum ve ran denizi, biri douda dieri de batdadr-

onundu. Allah'n kaderiyle beraber nefsinin kendisine güzel göstermi

olduu eyle gökyüzünde kendisinden daha erefli kimsenin olmadn
düündü ve kibirlendi. Bunu Allah'tan baka kimse bilmiyordu. Allah, Âdem’e

secde etmesini emrettii zaman, Allah onun kibrini aça çkararak onu

kyamet gününe kadar lanetledi. "...blis ise cinlerdendi ..."5 buyruunu

açklarken: "Onun Cennân diye adlandrlmas önceden onlara bekçi

olmasndan dolaydr" dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...iblis'ten baka hepsi secde etmiti, iblis ise cinlerdendi ..."7

buyruunu açklarken: "O, meleklerden kendisine Cin denilen bir

kabiledendi" dedi. bn Abbâs ise: "Eer o, meleklerden olmasayd secde

1 bn Cerîr (1/537, 541, 15/288), Ebu’-eyh (1131) ve Beyhakî (144).
2 Kehf Sur. 50

3 bn Cerîr (15/290).

4 Ebu'-eyh (1130).

4 Kehf Sur. 50
6 bn Cerîr (1/537, 15/287).

7 Kehf Sur. 50
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etmesi emredilmezdi. Aynca o, dünya semasnn hâziniydi" dedi .

1

bn Cerîr, Azdâd 'da bnu'l-Enbârî ve el-Azame 'de Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "blis göz açp kapama zaman kadar bile meleklerden

olmad. nsan aslnn Âdem (aieytiulam) olmas gibi, cinin asl da blis'tir" dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) öyle

demitin Allah, blis’in meleklerden olduunu iddia eden kavimleri kahretsin.

Halbuki Allah: "blis ise cinlerdendi ..."3 buyurmaktadr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in el-Azame'de bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "blis ise cinlerdendi ..."4 buyruunu açklarken: "blis, Cennetlerin

bekçisiydi" dedi .

5

bn Ebî Hâtim, bnu’l-Enbârî Azdâd 'da ve Ebu'-eyh'in baka bir kanalla

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "iblis ise cinlerdendi ..."
6 buyruunu

açklarken: "Onlar meleklerden bir kabiledir. Onlar kyamete kadar sürekli

olarak Cennet ehlinin taklann ilemektedir” dedi .

7

Beyhakî'nin uab 'da bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "blis ise

cinlerdendi ..."
8 buyruunu açklarken: "blis, Cennette görevli olan

cinlerdendi" dedi .
9

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in el-Azame 'de bildirdiine göre bn ihâb:

"blis ise cinlerdendi ..."
10 buyruunu açklarken öyle demitir: Âdem’in

(sleyhisseBin) insanlarn babas olduu gibi blis de cinlerin babasdr. Âdem

(BJeytanism) instir ve insanlann babasdr. blis te cindir ve çilerin babasdr. Allah:

"imdi siz, beni brakp da Iblis'i ve neslini, kendinize dostlar m

’ Abdurrezzâk (1/404) ve bn Cerîr (1/538. 15(288).
1 bn Cerîr (1/539, 540, 15/289), bnu'l-Enbârî (sh. 237) ve Ebu'-eyh (1140, 1156).

5 Kehf Sur. 50
4 Kehf Sur. 50
5 Ebu'-eyh (1134).
6 Kehf Sur. 50
7 bnu'l-Enbârî (223) ve Ebu’-eyh (1147).

8 Kehf Sur. 50
9 Beyhakî (148).
,0
Kehf Sur. 50
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ediniyorsunuz...”
1

buyurunca bu durum, insanlara beyan olmutur.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "blis dünya semas

meleklerinin lideriydi” dedi.

bn Cerir'in bildirdiine göre Sa’d b. Mes'ûd öyle demitir: "Melekler

cinlerle savayordu. Melekler cinleri esir aldlar. blis daha küçük idi.

Meleklerle beraber idi. Bu sebeple meleklerle beraber ibadet ederdi.” 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ehr b. Haveb der ki: "blis

meleklerin kovmu olduu cinlerdendir. Sonra meleklerden bir ksm onu esir

alarak gökyüzüne çkt .” 4

el-Azame'de Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "blis ise

cinlerdendi...”
5 buyruunu açklarken: "blis, Allah'n itaatinden çkt” dedi .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “blis lanetlendii

zaman melek sûretinden çkanlarak sureti deitirildi. blîs buna üzülerek

feryat etti. Kyamet gününe kadar dünyadaki her feryat ondan dolaydr .

7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Nevf. "blis dünya semasnn lideri idi”

dedi .

8

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Rabbinin emri dna çkt ..."9 buyruunu açklarken: "Âdem'e

(BiütfissBiam) secde etmede Rabbinin emri dna çkt” dedi.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre a'bi'ye blis'in ei olup olmad
sorulunca: "Onun evlenip evlenmediini iitmedim” karln verdi.

bn Ebi’d-Dünyâ Mekâyidu'-eytan'da ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

1

Keh/ Sur. 50
1 Ebu’-eyh (1100).

3 bn Cerîr (1/540, 541).

4 bn Cerîr (1/540, 15/290).

5 Kehf Sur. 50
6 Ebu'-eyh (1132).

7 Ebu'-eyh (1133).
8 Ebu'-eyh (1139).

9 Kehf Sur. 50
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göre Mücâhid: "Iblis'i ve neslini, kendinize dostlar m ediniyorsunuz ..."
1

buyruunu açklarken öyle dedi: "blis'in be çocuu vardr. Bunlar Sebra,

A’var, Zelenbûr, Misvat ve Dâsim'dir. Misvat feryad etmekle (velvele

çkarmakla) görevlidir. A'var ve Dâsim’in ne ettiklerini bilmiyorum. Sebra

musibetlerin sahibidir. Zelenbûr insanlarn arasna aynlk düürür ve kiiyi

ailesinin ayplarna baktnr.”

bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu’-eyh bildirdiine göre Mücâhid: "Iblis'i ve

neslini, kendinize dostlar m ediniyorsunuz ..."
2 buyruunu açklarken öyle

dedi: “blis be yumurta yumurtlad. Bunlar: Zelenbûr, Dâsim, Sebra, Misvat

ve A'var’dr. A’var zinadan sorumlu kiidir. Sebra musibetlerin sahibidir.

Misvat yalan haberler getirip insanlarn azna basandr. Aratnldnda bu

yalanlarn hiç asl olmadn görürler. Dâsim evlerin sahibidir. Kii evine

girdii zaman Besmele çekmeden girerse onunla birlikte içeri girer. Yine bu

kii Besmele çekmeden yemek yerse onunla beraber yer ve yerine

konulmayan ev eyalann ona gösterir. Zelenbûr çarlann sahibidir. O,

yeryüzü ve gökyüzü arasndaki bütün çarlarda sancan diker.”3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Iblis'i ve

neslini ..."4 buyruunu açklarken: “Burada blis'in çocuklan

kastedilmektedir. Onlar Âdemoullan gibi dourarak çoalrlar. Onlar sayca

da Âdemoullanndan daha fazladr.”5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: "blis be yumurta yumurtlad.

Zürriyeti de bu be yumurtadandr. Bana nakledildiine göre onlardan bir

mümine kar Rabîa ve Mudar kabilelerinden daha fazla kii toplanr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Bu, zalimler için ne kötü bir

bedeldir
"6 buyruunu açklarken: “blis’e itaat etmek suretiyle Rablerinin

ibadetini deitirenler için ne kötü bir bedeldir, mânâsndadr” dedi.

’ Kehf Sur. 50
1 Kehf Sur. 50
3 Ebu'-eyh (1144).

4 Kehf Sur. 50

3 Ebu'-eyh (1148).
6 Kehf Sur. 50
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JSnii ouS* Uj 4 .r 4îl oljU-Ul jji-
^

U

JuaP

“Ben onlar ne gökler ile yerin yaratlmasnda, ne de

kendilerinin yaratlmasnda ahit tutmadm. Yoldan

artanlar da yardma tutmu da deilim/' (Kckf Sur. 5i)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Ben onlar ne gökler ile yerin

yaratlmasnda, ne de kendilerinin yaratlmasnda ahit tutmadm. Yoldan

artanlar da yardmc tutmu da deilim"' buyruunu açklarken:

"Benden baka dost edindiiniz eytanlar ahit bulundurmadm. eytanlar

da hiçbir eyde yardmc olarak tutmadm, mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"jjtf- buyruunu açklarken: "Hiçbir eyde onlar yardmc

olarak tutmadm, mânâsndadr” dedi .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yoldan artanlar da

yardmc tutmu da deilim"4 buyruunu açklarken: "Yoldan çkaran kiileri

dost edinmedim, mânâsndadr” dedi.

JJJ fjiJ

Ûj
9 *

J*

“O gün Allah: «Bana ortak olduklarn iddia ettiklerinize

seslenin» der. Onlar çarrlar, fakat hiçbirisi onlarn
çarlarna gelmez. Aralarna bir cehennem deresi koyarz."

(Kckf Sur. 52)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Aralarna bir cehennem deresi koyarz" 5 buyruunu

’ Kehf Sur. 51
1 Kehf Sur. 51
3 Abdurrezzâk (1/404).

4 Kehf Sur. 51
5 Kehf Sur. 52
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açklarken: “Aralarna onlar helak edecek bir dere koyanz, mânâsndadr"

dedi.'

Ibn Ebî eybe ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid: "ÜL^."
2

ifadesini açklarken: “Helak edici mânâsndadr" dedi.

Ebû Ubeyd, Hennâd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "ÜL^"5

ifadesini açklarken: “Burada Cehennemde bulunan bir dere

kastedilmektedir" dedi .
4

Zühd'e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed, bn Cerîr, bnu'l Münzir, bn Ebî

Hatim ve Beyhakî'nin Ba's'ta bildirdiine göre Enes: "...Aralarna bir

cehennem deresi koyarz"5 buyruunu açklarken: “Cehennemde irin ve

kandan oluan bir dere kastedilmektedir" dedi .

6

Zühd'e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Amn "...Aralarna bir cehennem deresi

koyarz"7 buyruunu açklarken: “Burada atein içinde olan derin bir dere

kastedilmektedir. Kyamet gününde Allah onunla, hidayet ehli ile delalet

ehlinin arasn ayracaktr" dedi .

8

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr el-Bikâlî: “Allah’n

“Mûbik" diye zikrettii yer atein içinde olan derin bir deredir. Allah, kyamet

gününde onunla, Müslümanlann ve dier din sahiplerinin arasn ayracaktr”

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: ifadesini açklarken: “Bu,

atein içinde ate olarak akan bir deredir. Derenin her iki tarafnda büyük

katr gibi ylanlar vardr. Ylanlar onlan almak için dereye hücum ettiklerinde

onlar ylanlardan kurtulmak için atee dalacaktr" dedi.

’ el-tkân'da (2/25) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 Kehf Sur. 52
} Kehf Sur. 52
4 Hennâd (275).

5 Kehf Sur. 52
6
Abdullah b. Ahmed (sh. 311), bn Cerîr (15/298) ve Beyhakî (520).

7 Kehf Sur. 52

* bn Cerîr (15/297) ve Beyhakî (521).

9 Kehf Sur. 52

500
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr): “Allah'n, atein içinde

ehline azap verecei afîz, Mevbik, Asâm ve ay diye dört dere vardr" dedi.

ijJ^, fij \iju\jt$ \jbi jû Jjj

"Suçlular atei görürler ve ona düeceklerini anlarlar, fakat

ondan kaçacak yer bulamazlar." (Kehf Sur. 53)

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

buyruunu açklarken: “Atee düeceklerini bildiler,

mânâsndadr" dedi .

1

Ahmed, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye'nin, Ebû

Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meflem): "Kâfir kii

dünyada (güzel) amel ilemedii için elli bin yl kadar dikili kalr. Cehennemi

krk yllk bir mesafeden gördüü zaman da içine düeceini anlar
"

buyurmutur.

3

t#*& 0U)I JSr & ^DJ cJjai iJU ^ Iii> ÜJj

“Andolsun, biz bu Kur'ân'da insanlar için her türlü misali

deiik ekillerde açkladk. Fakat insan tartmaya her

eyden daha çok dükündür." (Kehf Sur. 54 )

Buhârî, Müslim, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Ali

der ki: Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi meHem) gece beni ve Fâtma'y dürterek:

"Namaz klmayacak msnz?" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlallah! Nefsimiz Allah'n

elindedir. Eer bizi uyandrmak isterse uyandrr" karln verdim. Bunun

üzerine Resûlullah Maiiahu Biayh vesaikm) çkp gitti. Bana bir cevap vermedi. Ancak

1 Kehf Sur. 53
1 Abdurrezzâk (1/404).

3 Ahmed 18/242, 243 (11714), Ebû Ya la (1385), bn Cerîr (15/299), bn Hibbân (7352),

Hâkim (4/597, "sahili
-
).
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çkarken baldrna vurarak: *nsan tartmaya her eyden daha çok

dükündür

*

dediini iittim.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn zeyd: "...nsan tartmaya her

eyden daha çok dükündür"3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada

tartmadan kast husumettir. Kavmin peygamberlerine kar husumet

etmesi ve getirdiklerini red etmesidir. Kur'ân’da cidal diye zikredilen her

konu, bu mânâdadr. Din konusunda tarttklan zaman peygamberlerin

getirdiklerini red ederlerdi."

^ Vj {4

h

M ûî o

^

VI J-JS Uj jt^ &
- - > ^
^ 4^ <53 4*^ * \jjk 'jj^

i oî\ jli Uv- U[ «la; cuiai

JÎ j* VÜ3J * liî
ty b-4 Jî Jl fi**

5b* <>? b4d J 44 (4^ 4 ‘4,,4i

ijlpyi iLk^-j *j pjkUKjkî «jüjj ^
"nsanlara hidayet geldikten sonra onlarn inanmalarna ve

Rab'lerinden mafiret dilemelerine, ancak, öncekilerin

bana gelenlerin kendi balarna da gelmesi, ya da

kendilerine azabn göz göre göre gelmesi (yönündeki

beklentileri) engel olmutur. Biz, peygamberleri ancak
müjdeleyiciler ve uyarclar olarak göndeririz. nkâr edenler

ise, hakk batlla çürütmek için mücadele ederler.

Âyetlerimizi ve kendilerine yaplan uyarlan alaya alrlar.

Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatrlatlp da onlardan

' Kehf Sur. 54
1 Buhârî (7347) ve Müslim (775).

J Kehf Sur. 54
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yüz çeviren ve elleriyle yaptn unutandan daha zalimdir?

üphesiz biz, onu anlamamalar için, kalplerine perdeler

gerdik, kulaklarna da arlklar koyduk. Sen onlar

hidayete çarsan da artk ebediyen hidayet bulamazlar.

Bununla beraber, Rabbin mafiret ve merhamet sahibidir.

Eer onlar, yaptklarndan dolay hemen hesaba çekmek
isteseydi, azaba uratmakta acele ederdi. Ama onlarn bir

vâdesi vardr. Ondan kaçp snacak yer bulamazlar. te
zulmettiklerinde yok ettiimiz memleketler. Helâk

edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmitik."
(Kehf Sur. 55-59)

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Öncekilerin bana
gelenlerin kendi balanna da gelmesi ..."

1

buyruunu açklarken: "Burada

kendilerinden öncekilerin balanna gelen ceza kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: " jt

^ * eklinde okudu ve: "Burada azabn kardan görünmesi

kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "te Olliî ç+b il"

3

buyruunu açklarken: "Burada ani olarak

gelecek bir azap kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti: "bb 4,10*11 3I”

eklinde okudu ve: "Burada azabn göz göre göre gelmesi kastedilmektedir"

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A'me: ifadesini açklarken:

“Kubulen ifadesi açkça mânâsndadr" dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Kendilerine azabn göz göre

göre gelmesi ..."
1 buyruunu açklarken: "Onlar azabn karlanndan geliini

seyredecektir" dedi.

1

Kehf Sur. 55
1
Kehf Sur. 55

3 Kehf Sur. 55
4 Kehf Sur. 55
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: 'Elleriyle yaptn unutandan

daha zalimdir...'
2 buyruunu açklarken: "Geçmite ilemi olduu bir çok

günah unutmas kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: li
"3 buyruunu

açklarken: "Burada iledikleri ameller kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: 'Ama onlann bir vadesi

vardr ...'4 buyruunu açklarken: "Burada kyamet günü kastedilmektedir"

dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "îfcji ajjâ ^ \3’^û J
"5 buyruunu açklarken: "Burada

snacak bir yer kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Ondan kaçp snacak yer bulamazlar"

7

buyruunu açklarken:

"Burada korunacak bir yer kastedilmektedir" dedi, 'llc^i lîi

buyruu hakknda ise: "Helâk edilmeleri için de belli bir zaman tayin

edilmitir, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abbâs b. azvân: "...te

zulmettiklerinde yok ettiimiz memleketler. Helâk edilmeleri için de belli

bir zaman tayin etmitik"9 buyruunu açklarken: "Allah, asi olduklan zaman

onlan cezalandrma üzere hüküm kld. Sonra onlann cezalann belli bir

zamana tayin etti. Zaman gelince de onu gönderdi" dedi.

1

Kehf Sur. 55
1
Kehf Sur. 57

5 Kehf Sur. 58
4 Kehf Sur. 58

5 Kehf Sur. 58
6
el-tkân'da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Kehf Sur. 58
8
Kehf Sur. 59

9 Nah! Sur. 59
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Li^J yS 4i>u jlifj oJ-iJi yL+yZ jlis* j!-l>JI UÎJ Li^-j
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"Hani Mûsâ, beraberindeki gence öyle demiti: «ki denizin

birletii yere varncaya kadar durmayacam, ya da uzun
zaman gideceim.» Onlar iki denizin birletii yere varnca,

balklarn unuttular. Balk denizin içinde süzülüp gitti,

oradan uzaklatklarnda Mûsâ beraberindeki gence,

«Yemeimizi getir! Zira bu yolculuumuzda epeyce

yorulduk» dedi. Genç: «Yannda dinlendiimiz o kaya vard
ya, bal ite orada unuttum. Onu bana unutturan da

eytandan bakas deil. Balk alacak bir ekilde denizde

yolunu tutup gitti» dedi. Mûsâ: «Bizim aradmz yer de
orasyd zaten» dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip

ederek gerisingeri döndüler. Derken kullarmzdan bir kul

buldular ki, biz ona katmzdan bir rahmet vermi,
kendisine tarafmzdan bir ilim öretmitik. Mûsâ ona,

«Sana öretilen bilgilerden bana, doruya iletici bir bilgi

öretmen için sana tâbi olaym m?» dedi. Adam: «Ey Musa!

Ama benim yannda sabredemezsin» dedi. «ç yüzünü
kavrayamadn bir eye nasl sabredebilirsin?» Mûsâ,

«nallah beni sabrl bulacaksn ve senin hiçbir emrine

kar gelmeyeceim» dedi. O da: «Bana tâbi olacaksan, sana

anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn» dedi. Derken

yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam)

gemiyi deldi. Mûsâ, «Sen onu içindekileri bomak için mi
deldin? Dorusu alacak bir ey yaptn!» dedi. Adam, «Ben

sana, yanmda sabredemezsin demedim mi?» dedi. Mûsâ,

«Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu tutma ve iimi

de zorlatrma!» dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir

erkek çocukla karlatklarnda, adam (hemen) onu
öldürdü. Mûsâ, «Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn.
Pek kötü bir i yaptn!» dedi. Adam, «Benim yanmda

sabredemezsin demedim mi?» dedi. Mûsâ, «Eer bundan
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sonra sana bir ey sorarsam artk bana yolda olma ve bu

konuda hakl olarak bir mazeretin olur» dedi. Tekrar yola

koyuldular. Bir köye geldiklerinde köylülerden yemek
istediler. Ancak köylüler onlar arlamaktan kaçndlar.

Köyde eilmi, yklmak üzere olan bir duvar gördüler.

(Hzr) eliyle duvar düzeltti. Mûsâ, «steseydin bu i için bir

ücret alrdn» dedi. Adam, «te bu, seninle benim
ayrlmamz gerektiriyor; dayanamadn ilerin yorumunu
sana anlatacam» dedi. O gemi, denizde çalan birtakm
yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü
onlarn ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral

vard. Çocua gelince, anas babas mü'min insanlard.

Onlar azgnla ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece,

Rablerinin onlara, bu çocuun yerine daha hayrl ve daha
merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise ehirdeki

iki yetim çocua ait idi. Altnda onlara ait bir define vard.

Babalan da iyi bir insand. Rabbin, onlann olgunluk çama
ulamalann ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini

çkarmalann istedi. Bunlan ben kendi görüüme göre

yapmadm. te senin, sabredemediin eylerin içyüzü

budUr." (Kckf Sur. 60-82 )

ibn Asâkir'in, bn Sim’ân vastasyla bildirdiine göre Mücâhid der ki: bn

Abbâs: “Hani Mûsa, beraberindeki gence öyle demiti: " oliil jl ^
çU- il âyetini açklarken öyle anlatt:

Musa (aieyhisseiam) iki denizin birletii yere varncaya kadar durmayacam, ya

da yetmi güz (yl) gideceim" dedi. "kisi, iki denizin birletii yere

ulanca, balklarn unutmulard ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

“kisi de iki denizin birletii yere ulanca balklarn unutmular ve hataya

dümülerdi. Onlann sepet içinde tadklar tuzlanm bir balklar vard. Bu

balk sepetin içinden suya atlam ve denizin dibini boylamt. eytan, gencin

bal Mûsa'ya (aieyhisseianO hatrlatmasn unutturmutu. Mûsa'nn (siayhîsseiam)

yannda olan genç Yûa b. Nûn’du." "Balk alacak bir ekilde denizde

’ Kehf Sur. 60
1

Kehf Sur. 61
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yolunu tutup gitmiti
"1 buyruunu açklarken: "Musa (*yto»lam) baln izine ve

denize dalmas karsnda armt" dedi. "te aradmz bu di
"2 buyruu

hakknda ise öyle dedi: "Musa (dayhualm): "Bana bal kaybettiim yerde

Hzr’ bulacam haberi verilmiti." "Bunun üzerine tekrar izlerini takip

ederek gerisingeri döndüler"9 buyruunu açklarken: "Musa ve Yûa b. Nûn

baln bulunduu sahile döndüler" dedi. "Derken kullarmzdan bir kul

buldular k, biz ona katmzdan bir rahmet vermi, kendisine tarafmzdan

bir ilim öretmitik"

4

âyetini açklarken öyle demitir: "Burada Hzr

kastedilmektedir. Yüce Allah: "Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen

vardr"3 buyurmaktadr. Mûsa (ai*yto«ei«), Hzr ile yolda oldu. Onlarn kssas da

Allah’n Kitâb’nda bildirmi olduu gibidir.”
6

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn

Merdûye ve Beyhakî'nin, el~Esmâ ve's-Sfât' ta bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr der ki: bn Abbâs'a: "Nevf el-Bikâlî, Hzr'n (yol) arkada olan

Musa’nn, srailoullannn Mûsa's olmadn iddia ediyor" dediimde, ibn

Abbâs öyle dedi: “Allah'n düman yalan söylüyor! Zira Ubeyy b. Ka'b, bana

Resûlullah'tan m w*n) öyle iittiini bildirdi: "Mûsa, srail oullarna

hitap etmek için kalktnda kendisine: «En bilgili insan kimdir?» diye sordular.

Mûsa: «Benim» deyince Yüce Allah, en iyi bilmeyi kendisine nisbet etmedii

için ona sitem etti ve kendisine: «ki denizin birletii yerde senden daha âlim

olan bir kulum var» diye vahyetti. Mûsa: «Rabbim ! Ona nasl ulaabilirim?»

diye sorduunda. Yüce Allah: «Bir balk alr ve onu bir sepetin içinde tarsn.

Bal kaybettiin yerde de onu bulacaksn» buyurdu. Bunun üzerine Mûsa bir

zenbilin içine balk koyarak yola çkt. Yannda hizmetçisi Yûa b. Nûn'u da

ald. Bir kayann yanna geldiklerinde kafay vurup yattlar. Sepetin içinde

huysuzlaan balk kendini sepetin dna att ve denize dütü. «Balk denizin

içinde süzülüp giderken»7 Yüce Allah suyun akntsn balk için durdurdu.

Denizin suyu adeta bir kemer gibi (yanlara) açld ve balk gitti.

1 Kehf Sur. 63
3 Kehf Sur. 64

i Kehf Sur. 64
4 Kehf Sur. 65
4 Yûsuf Sûr 76
6 bn Asâkir (16/413, 414).

7 Kehf Sur. 61
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Uyandklarnda Yûa, Musa'ya baln gittiini söylemeyi unuttu.

Gündüzün kalan ksm ile gece boyunca yol aldlar. kinci gün sabah olunca,

Musa, hizmetçisine: "Yemeimizi getir! Zira bu yolculuumuzda epeyce

yorulduk
"1

dedi. Oysa Musa, Yüce Allah'n gitmesini emrettii o yere gelene

dek hiç yorulmamt. Hizmetçisi ona: «Yannda dinlendiimiz o kaya vard

ya, bal ite orada unuttum. Onu bana unutturan da eytandan bakas

deil. Balk alacak bir ekilde denizde yolunu tutup gitti»
2 karln

verdi. Balk için (kurtulu) olan kanal, Musa ve hizmetçisi için alacak bir ey

olmutu. Bunun üzerine Musa: «Bizim aradmz yer de orasyd zaten !"3

dedi. Tekrar izlerini takip ederek gerisingeri döndüler.»" 4

Süfyan der ki: "nsanlarn iddia ettiine göre o kayann yannda hayat suyu

vard. Ona ölü biri dese bile canlanyordu. Baln da bir ksm yenilmiti.

Bala bu sudan bir damla damlatlnca balk tekrar canland.

Geldikleri yolu, izlerini takip ede ede geri döndüler. O kayann yanna

vardklarnda giysilere bürünmü bir adamla karlatlar. Musa ona selam

verince, Hzr. «Senin yurdunda nasl selamette olunabilir ki?» karln
verdi. Musa: «Ben Musa'ym» deyince, Hzr: «srail oullarnn Musa's m?»

diye sordu. Musa: «Evet! Sana öretilen doru yolu bana da öretmen için

yanna geldim» dedi. Hzr: «Ey Mûsa! Ama benim yannda sabredemezsin.»
5

Çünkü ben Yüce Allah'n bana örettii ancak senin bilmediin eyleri

biliyorum. Sen de, Yüce Allah'n sana örettii ancak benim bilmediim eyleri

biliyorsun" deyince, Mûsa: «nallah beni sabrl bulacaksn ve senin hiçbir

emrine kar gelmeyeceim»6 karln verdi. Bunun üzerine Hzr: «Bana

tâbi olacaksan, sana anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn»7 dedi ve

denizin sahilinde yürümeye baladlar.

Oradan bir gemi geçince, gemidekilerle konuup kendilerini de almalarn

istediler. Gemidekiler Hzr' tanynca ücretsiz olarak gemiye aldlar. Hzr
gemiye biner binmez bir keser alp geminin tahtalarndan birini söktü. Mûsa:

’ Kehf Sur. 62
1 Kehf Sur. 63

3 Kehf Sur. 64

4 Kehf Sur. 64
5 Kehf Sur. 67
6 Kehf Sur. 69
7 Kehf Sur. 70
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«Adamlar bizleri ücretsiz olarak gemilerine aldlar oysa sen gemide bir delik

açarak gemidekileri suda bomak istiyorsun! "Dorusu alacak bir ey
yaptn!"

1

» diye çtkt. Hzr: «Ben sana, yanmda sabredemezsin demedim

mi?»
J

deyince, Musa: «Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu tutma ve

iimi de zorlatrma» 3 karln verdi. Musa'nn ilk sabrszl unutmaktan

dolay oldu.

Sonra bir ku gelip geminin kenarna kondu ve gagasyla denizden bir

yudum su ald. Hzr: «Benim ilmim ile senin ilmin, Yüce Allah'n ilmin.n

yannda u kuun denizden eksilttii su kadardr» dedi.

Sonra gemiden ayrldlar. Yine sahilde yürürlerken, bir grup çocukla beraber

oynayan bir çocuk Hzr'n dikkatini çekti. Hzr o çocuun ban eliyle tutup

kopararak çocuu öldürdü. Musa: «Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn.

Pek kötü bir i yaptn !»
4

diye çknca, Hzr: «Benim yanmda

sabredemezsin demedim mi?»5
dedi. Bu, birincisinden daha ar olmutu.

Musa: «Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk bana yolda olma ve

bu konuda hakl olarak bir mazeretin olur!»
6
dedi.

«Tekrar yola koyuldular. Bir köye geldiklerinde köylülerden yemek

istediler. Ancak köylüler onlar arlamaktan kaçndlar. Köyde eilmi,

yklmak üzere olan bir duvar gördüler. Hzr eliyle duvar düzeltti ...»
7

Bunun üzerine Musa: "Bu köylüler bizlere yemek vermediler ve bin

arlamadlar. «Sen bu duvan düzeltmene karlk onlardan bir ücret

alabilirsin»
8
deyince, Hzr: «te bu, seninle benim ayrlmamz gerektiriyor;

dayanamadn ilerin yorumunu sana anlatacam»9 karln verdi.»"

Resûlullah W*h ** «fant "sterdik ki Musa sabretmi olsayd da Yüce Allah

onlarn (devamnda olacak) haberlerini bize anlatsayd" buyurdu.

’ Kehf Sur. 71
1

Kehf Sur. 72
1 Kehf Sur. 73
4 Kehf Sur. 74
5 Kehf Sur. 75 *

6 Kehf Sur. 76

' Kehf Sur. 77
8
Kehf Sur. 77

9 Kehf Sur. 78
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Saîd b. Cübeyr der ki: "bn Abbâs, Kehf Sûresinin 79. âyetini: " dli JIS3

iojiZ, Â:.n Ut (=Çünkü önlerinde her salam gemiye zorla el koyan bir

hükümdar vard)" lafzyla okurdu. Kehf Sûresinin 80. âyetini de: " fiti fU»Ji fi*

oijîT (=Çocua gelince, kendisi kafir, anas babas mümin

insanlard)" lafzyla okurdu.’

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye’nin baka bir kanalla bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: bn

Abbâs’n yannda, evindeydim. Bize: "Bana sorun!" dedi. Ben: "Ey Ebu’l-

Abbâs! Yüce Allah beni sana feda klsn! Kûfe’de Nevf adnda bir kssac var,

(Hzr'n yanndaki Musa'nn) srail oullannn Mûsa's olmadn söylüyor"

dedim. bn Abbâs u karl verdi: "Allah'n düman yalan söylemi! Ubey b.

Kâb, Resûlullah’tan(a**h]^«fertnaklen bana öyle bildirdi:

"
Allah'n elçisi Musa bir gün insanlara Yüce Allah' hatrlatt. nsanlarn

gözleri dolup kalpleri de yumuaynca dönüp gitti. Ardndan bir adam ona

yetiti ve: «Ey Allah'h elçisi! Yeryüzünde senden daha âlim olan biri var m?»
diye sordu. Musa: «Yok!» deyince, Yüce Allah, âlimlii kendisine nispet

etmedii için Musa'ya sitem etti ve: «Bilakis var!» buyurdu. Musa: «Rabbim!

Nerede?» diye sorunca, Yüce Allah: «ki denizin birletii yerde» buyurdu.

Bunun üzerine Mûsa : «Rabbim! Bana onun yerini bilebileceim bir iaret ver»

dedi. Yüce Allah: «Yanna ölü bir balk al. Balk canland yerde onu

bulacaksn!» buyurdu. Mûsa bir balk alp bir sepetin içine koydu. Hizmetçisine

de: «Bu baln senden ayrld yeri bana bildirmekle seni sorumlu tutuyorum.

Sanafâzla da bir yükümlülük verilmi deil» dedi.

Islak topran (sahilin) bulunduu yerde bir kayann gölgesindeyken balk

hareketlendi. Mûsa uyuyordu. Hizmetçisi: «Onu uyandrmayaym!» dedi.

Ancak Mûsa uyannca ona haber vermeyi unuttu. Balk hareketlenerek denize

girdi. Yüce Allah suyun akntsn balk için durdurdu. Öyle ki baln izi taa

çkt. Mûsa: «Bu yolculuumuzda çok yorgun dütük»
2

dedi. Allah,

Mûsa'nn yorgunluunu gidermiti. Geri döndüklerinde Hzr'la karlatlar.

Hzr' elbisesine bürünmü bir ekilde buldular. Giysinin bir ucu ayaklarnn

1 Buhârî (122, 3278, 3401, 4725, 4727, 6672), Müslim (2380/170), Tirmizî (3149), Nesâî,

S. el-Kübrâ (11308), bn Cerîr (15/324- 326) ve Beyhakî (220).

1 Kehf Sur . 62
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altnda dier ucu ise bandayd. Musa ona selam verince Hzr yüzünü açt ve:

«Burada selam var m ki? Sen kimsin ?» diye sordu. Musa: «Ben Musa'ym»

deyince, Hzr: «srail olullarnn Musa's m?» diye sordu. Musa: «Evet!»

deyince, Hzr: «Ne istiyorsun?» diye sordu. Musa: «Sana öretilen ve hayra

götüren bilgiyi bana da öretmen için geldim» dedi. Hzr ise: «Ey Musa!

Tevrat'n ellerinin arasnda olmas ve sana vahiy inmesi, sana yetmiyor mu?

Bende senin bilmemen gereken bir ilim var. Sende de benim bilmemem gereken

bir ilim var» karln verdi. O esnada bir ku gagasyla denizden bir yudum

su alnca, Hzr: «Vallahi senin ilminle benim ilmim, Yüce Allah’n ilmi

karsnda su kuun gagasyla denizden ald su kadardr» dedi.

Gemiye bindikleri zaman, insanlar bu kydan öbür kyya tayan küçük

kayklar gördüler. Kayktakiler onu tandlar ve: «Yüce Allah'n salih kulu! Eiz

onu ücretsiz tarz» dediler. Ancak Hzr kaya binince, bir kazk çakarak

kay deldi. Musa: «Sen onu içindekileri bomak için mi deldin? Dorusu

alacak bir ey yaptn!»’ dedi." Bunun üzerine Hzr: «Ben sana, yanmda

sabredemezsin demedim mi?»2
dedi. Musa'nn ilk sabredemeyii unutar.k

oldu. kincisi art koarak üçüncüsü ise kastl olarak gerçekleti. Sonra Musa:

«Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu tutma ve iimi de

zorlatrma»3
dedi. Sonra bir çocukla karlatlar. Hzr oynayan çocuklar

gördü. çlerinden kafir ve güzel olan bir çocuu ald, yatrp bçakla kesti.

Musa: «Bir cana karlk olmadan, "Masum ve günahsz bir cana m
kydn!"4

» dedi."

Ravi der ki: “bn Abbâs, âyetteki masum anlamna gelen
"
zekiyyeter,

”

lafzn, “zâkiyeten müslimeten“eklinde okudu. "Zeki çocuk" demen gibi.”

Saîd devam eder. Sonra yola devam ettiler. Hzr "Köyde eilmi, yklmak

üzere olan bir duvar gördüler. Hzr eliyle duvar düzeltti
"3 Mûsa ona: "Sen

bu duvar düzeltmene karlk onlardan bir ücret alabilirsin
"6

dedi. Burada

ücret olarak yiyecek kastedilmektedir. Arkalarnda da (bn Abbâs bu lafz

’ Kehf Sur. 71
1 Kehf Sur. 72

J Kehf Sur. 73

« Kehf Sur. 74
5 Kehf Sur. 77
6
Kehf Sur. 77
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“önlerinde” diye okumutur) bir kral vard. (Bu hükümdann adnn Huded b.

Beded, çocuun ise Ceysûr olduu söylenir.) “Bu kral her gemiyi zorla ele

geçiriyordu/' Hzr: “te bu gemi o kraln yanndan geçtii zaman içindeki

delikten dolay ele geçinmemesini istedim. Kral geçtikten sonra da gemiyi

onanr ondan faydalanrlar” dedi. Gemidekilerden bazlan delii ieyle

kapatalm derken bazlar da ziftle onaralm, dediler. Hzr: “Çocua gelince,

onun anne babas mümin kiilerdi
"2

dedi. Ancak kendisi kafirdi. “Çocuun

onlar azdrmasndan ve inkara sürüklemesinden çekindik/3
Zira çocua

olan sevgileri anne babasnn onun dinine tâbi olmalarna sebep olabilirdi.

Rablerlnin Hzr'n öldürdüü o çocuktan daha temiz (Temiz bir cana kydn,

denildii için) ve: “Onlara daha çok merhamet eden birini vermesini

diledik/ 4

Saîd'in dnraki raviler, o çocuk yerine anne babasna bir kz çocuunun

verildiini söylerler .

5

Abd b. Humeyd, Müslim ve bn Merdûye baka bir kanalla Saîd b.

Cübeyriden bildirir: bn Abbâs'n evinde idik. Kavim, bn Abbâs'a: “am'l

Nevf, ilim talebiyle yola çkan kiinin srâil oullarnn Mûsa's olmadn
söylüyor

2
' dedi. bn Abbâs yastna yaslanmt. Yerinden dorularak öyle

dedi: “Nevf yalan söylemi! Ubey b. Kâb, Hz. Peygamberden (safiaUshu bM* «seiM

naklen bana öyle bildirdi:

"Allah'n rahmeti bizim ve Musa'nn üzerine olsun. Musa acele edip

arkadandan utanmam olsayd ve utanandan dolay: «Eer bundan sonra

sana bir ey sorarsam artk bana yolda olma ...»
6
demeseydi ondan çok

acayip eyler daha görecekti. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vnefcm) bir peygamber

zikrettii zaman önce kendinden balar ve: "Allah'n rahmeti bizim ve

Salih'in üzerine olsun. Allah'n rahmeti bizim ve kardeim Ad'n üzerine

olsun" derdi.

’ Kehf Sur. 79
1
Kehf Sur. 80

3 Kehf Sur. 80
4 Kehf Sur. 81

5 Buhârî (4726), Müslim (2380/ 171, 172), Tirmizî (3149), Nesâî, S. el-Kübrâ (11307) ve

bn Cerîr (15/326, 327).
6 Kehf Sur. 76
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Hz. Peygamber (sahlhhu Bieyhi vmiiem) sonra öyle devam etti: "Mûsa bir gün

kavmine hutbe verirken onlara: « Yeryüzünde benden daha bilgili kimse yoktur

»

dedi. Yüce Allah ona: «Yeryüzünde senden daha bilgili kii vardr. Tuzlanm

bir balk al. Bal kaybettiin yerde bu kiiyi bulacaksn» diye vahyetti. Musa

tuzlu bir balk alarak hizmetçisiyle beraber yola çkt. Emredilen yere

gelmilerdi. Kayann dibine geldiklerinde Musa ihtiyaç gidermek için

hizmetçiden ayrld. Hizmetçisi bal kayann üzerine koyunca sçrad ve:

«Balk denizin içinde süzülüp gitti .»
1 Bunun üzerine hizmetçi: «Allah'n

Peygamberi geri döndüü zaman ona durumu anlatrm» dedi. Ancak eytan

ona bunu unutturmutu.

Yollarna devam ettiler. Her sefere çkan kii gibi hizmetçi yorulmutu. Oysa

Mûsa Yüce Allah'n gitmesini emrettii o yere gelene dek hiç yorulmamt.

Musa, hizmetçisine: "Yemeimizi getiri Zira bu yolculuumuzda epeyce

yorulduk
" 2

dedi. Hizmetçi: «Ey Allah’n Peygamberi! "Yannda dinlendiimiz

o kaya vard ya, bal ite orada unuttum"» Bunu sana söylemeyi unuttum.

«Onu bana unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak bir

ekilde denizde yolunu tutup gitti»3 dedi. Mûsa: «Bizim aradmz yer de

orasyd zaten!»
4

dedi. Bunun üzerine: «Tekrar izlerini takip ederek

gerisingeri döndüler.»
5 zleri takip ederek kayann yanna geldiler.

Mûsa kayann etrafnda dönünce giysisine bürünmü birini gördü ve ona

selam verdi. Bu kii ban kaldrp: «Sen kimsin?» dedi. Mûsa: «Ben

Mûsa'ym» deyince: Adam: «Hangi Mûsa?» diye sordu. Mûsa: «srail

oullarnn Mûsa's» karln verince, Adam: «Ne istiyorsun?» diye sordu.

Mûsa: «Sende ilimler olduu haberini aldm, seninle dost olmak istiyorum »

cevabn verdi. Adam: «Ama benim yannda sabredemezsin»6 dedi. Mûsa:

«nallah beni sabrl bulacaksn ve senin hiçbir emrine kar

gelmeyeceim»7 karln verdi. Bunun üzerine adam: «Bilmediin bir

konuda nasl sabredeceksin?» deyince, Mûsa: «Ben bununla emrolundum.

’ Kehf Sur. 61
1 Kehf Sur. 62
3 Kehf Sur. 63
4 Kehf Sur. 64
5 Kehf Sur. 64
6 Kehf Sur. 67
7 Kehf Sur. 69
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nallah beni sabrl bulacaksn» dedi. Bu kii: «Bana tâbi olacaksan, sana

anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn»
1

dedi ve «Yola koyuldular.

Nihayet, bir gemiye bindiler»
2
Adamlar gemiden inerken bu kii geride kalarak

gemiyi deldi. Musa: «Sen onu içindekileri bomak için mi deldin? Dorusu

alacak bir ey yaptn !»
3 dedi." Bunun üzerine adam: «Ben sana, yanmda

sabredemezsin demedim mi?»4 dedi. Musa: «Unuttuum bir eyden dolay

beni sorumlu tutma ve iimi de zorlatrma»5
dedi.

Sonra sahilde oynayan bir grup çocukla karlatlar. Adam çocuklarn

içinde en güzel ve en temiz olan bir çocuu alp öldürdü. Mûsa bu durum

karsnda holanmayp: «Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn. Pek kötü

bir i yaptn!» diye çknca, adam: «Benim yanmda sabredemezsin

demedim mi?»6
dedi. Mûsa, arkadann karsnda mahcup olmu ve

utanarak: «Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk bana yolda olma

ve bu konuda hakl olarak bir mazeretin olur!»
7

dedi. «Tekrar yola

koyuldular. Bir köye geldiler ...»
8 Mûsa çok ackm ve köylüler kendilerini

arlamamt. «Köyde eilmi, yklmak üzere olan bir duvar gördüler. Hzr
eliyle duvar düzeltti ...»

9 Bunun üzerine Mûsa açlktan dolay: «Sen bu

duvar düzeltmene karlk onlardan bir ücret alabilirsin »
10

deyince, adam:

«te bu, seninle benim ayrlmamz gerektiriyor; dayanamadn ilerin

yorumunu sana anlatacam»
11

dedi. Mûsa adamn elbisesinden tutarak bana

anlat" deyince o öyle anlat: «O gemi, denizde çalan birtakm yoksul

kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü onlarn ilerisinde, her

gemiyi zorla ele geçiren bir kral vard .»
12

Kral geminin yaralanm olduunu

görünce onu almaz ve (daha sonra) sahipleri onu tamir ederek ondan yine

'

Kehf Sur. 70
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faydalanrlar. Çocuk ise, Allah onu yaratt zaman kafir olarak yaratt. Ailesi

de onu sevmekteydi. Eer kendisine kar gelecek olsalar onlar küfre board.

Rabbin onu daha hayrl ve daha merhametli bir çocukla deitirmek istedi.

Babas annesiyle beraber oldu ve ondan daha hayrl ve daha merhametli bir

çocua hamile kald. «Duvar ise ehirdeki iki yetim çocua ait idi. Altnda

onlara ait bir define vard. Babalar da iyi bir insand. Rabbin, onlarn

olgunluk çana ulamalarn ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini

çkarmalarn istedi. Bunlar ben kendi görüüme göre yapmadm. te
senin, sabredemediin eylerin içyüzü budun»' dedi."

2

Abd b. Humeyd, Müslim ve Ibn Merdûye baka bir kanalla Saîd b.

Cübeyr'den bildirin bn Abbâs’n yannda oturdum. Yannda da Ehl-i

Kitab’dan bir grup vard. Onlardan bazlar: “Nevf, Ka'b'dan naklederek ilmi

taleb eden kiinin Mûsa b. Miyâ olduunu söylüyor” dedi. Bunun üzerine

bn Abbâs öyle dedi: "Nevf yalan söylemi! Ubey b. Kâb, Hz.

Peygamber'den(saiiBiiBi)u aleyhi veeiiem) naklen bana öyle aktard:

"srail oullarndan Musa, Rabbinden isteyerek: «Ey Rabbim! Eer kullarn

arasnda benden daha bilgili biri varsa bana onun yerini bildir» dedi. Rabbi:

«Evet, kullarm arasnda senden daha bilgili vardr» buyurdu ve onun yerini

bildirip onunla görümesine izin verdi. Mûsa yannda hizmetçisiyle beraber

tuzlanm bir balk alarak yola çkt. Ona: «Bu balk nerede canlanrsa aradn
dostun oradadr. stediini de bulacaksn» denildi. Bunun üzerine Mûsa ve

hizmetçisi bal alarak yola çktlar. Yoruluncaya kadar yürüdüler ve bir

kayann yanna geldiler. Kayann yannda hayat veren su vard. Ondan içen

kii yalanmayp uzun yaar ve ona yaklatrlan ölü dirilirdi. Orada

konakladklarnda ve balk suya dediinde "Balk denizin içinde süzülüp

gitti ."3 Yollarna devam ettiler. Baya yol gittikten sonra Mûsa, hizmetçisine:

«Yemeimizi getir! Zira bu yolculuumuzda epeyce yorulduk»4
deyince,

hizmetçisi: «Yannda dinlendiimiz o kaya vard ya, bal ite orada

’ Kehf Sur. 82
1 Abd b. Humeyd, Muntehab (169) ve Müslim (2380/171, 172).

J Kehf Sur. 61

4 Kehf Sur. 62
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unuttum. Onu bana unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak

bir ekilde denizde yolunu tutup gitti»
1 karln verdi."

Musa (afeytmofam) kayann yanma gelene kadar gidip durdu. Kayann yannda

giysisine bürünmü birini gördü ve ona selam verdi. Adam selama cevap verip:

«Niye geldin ki? Senin kaiminde bir sürü iin vard» dedi. Bunun üzerine

Mûsa (BieYhineism): "Sana öretilen doru yolu bana da öretmen için yanma

geldim" dedi. Adam: "Ey Mûsa! Ama benim yanmda sabredemezsin."
2 " -O

gayb bilen bir kiiydi. Çünkü ona gayb ilmi öretilmiti- "Mûsa (aieyhîsseiem):

«Hayr, sabrederim» deyince, adam: «ç yüzünü kavrayamadn bir eye
nasl sabredebilirsin?»3 Sen sadece açkta olan eyi bilebilirsin. Bana gayptan

öretilen eyleri bilemezsin" karlm verdi. Mûsa (aleyhinahm}: "nallah beni

sabrl bulacaksn. Bana muhalif eyler yapsan bile senin hiçbir emrine kar

gelmeyeceim " dedi. Adam: «Bana tâbi olacaksan, sana anlatmadk çabana

hiçbir eyi sormayacaksn»4
dedi. Sonra deniz sahilinde yürümeye baladlar.

Onlar kendilerini kimin gemisine bindireceine bakyordu. Bu srada yeni,

güzel ve salam bir gemi geçti. Geçen gemilerin hiç biri onun gibi güzel ve

salam deildi. Adam gemi sahiplerinden kendilerini bindirmelerini istedi.

Onlar da kabul edip bindirdiler. Gemiye binip rahatladktan sonra gemi yol

almaya balad. Adam çekiç keski alarak geminin bir ucuna gitti ve keskiyle

gemiyi deldi. Sonra bir parça alarak delii yamamak için oturdu. Mûsa

(aByhissBBm): -vahim bir durum görmütü- «Sen onu içindekileri bomak için mi

deldin? Dorusu alacak bir ey yaptn!»5 Onlar bizi gemilerine bindirdi, biz

de bu gemide barndk. Denizde onun gibi bir gemi yoktur. Onu niye deldin ki?

Dorusu alacak bir ey yaptn!" dedi. Adam: «Ben sana, yanmda
sabredemezsin demedim mi?»

6
dedi. Mûsa: «Unuttuum bir eyden dolay

beni sorumlu tutma ve iimi de zorlatrma!»7
dedi.

1
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1
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Sonra gemiden indiler ve bir köye geldiler. Orada oynayan bir grup çocukla

karlatlar. Fakat çocuklarn arasnda dierlerinden daha zarif ve daha temiz

bir çocuk vard. Adam onu elinden tuttu ve bir ta alarak çocuun kafasna

vurdu. Çocuun beynini datarak onu öldürdü. Musa (Be^sselam) korkunç bir ey
görmü ve sabr kalmamt. Çünkü adam suçu olmayan küçük bir çocuu

öldürmütü. Bunun üzerine: «Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn. Pek

kötü bir i yaptn!»

1

dedi. Adam: «Benim yanmda sabredemezsin demedim

mi?» 1
dedi. Mûsa: «Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk bana

yolda olma ve bu konuda hakl olarak bir mazeretin olur» dedi.

"Tekrar yola koyuldular. Bir köye geldiklerinde köylülerden yemek

istediler. Ancak köylüler onlar arlamaktan kaçndlar. Köyde eilmi,

yklmak üzere olan bir duvar gördüler..."3 Adam duvar ykp yeniden

yapmaya balad. Mûsa (aieyhssdan) adamn yaptklarndan sklmaya balam ze

sabr tükenmiti. Mûsa (aiEyhisseiam): "steseydin bu i için bir ücret alrdn"4
dedi.

Biz onlardan yemek istedik vermediler. Onlara misafir olmak istedik kabul

etmediler. Sen de onlara ücretsiz olarak duvar m yapyorsun?" steseydin bu

i için onlardan bir ücret alrdn" dedi. Bunun üzerine adam öyle dedi: "te

bu, seninle benim ayrlmamz gerektiriyor; dayanamadn ilerin

yorumunu sana anlatacam. O gemi, denizde çalan birtakm yoksul

kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü onlarn ilerisinde, her

gemiyi zorla ele geçiren bir kral vard."3 (Bu âyet Ubey b. Ka'b’n kraatnda:

L j£” lafzyladr).

"Ben de onu kraln almamas için deldim. Gemi yapm olduum yamadan

dolay alnmad. "Çocua gelince, anas babas mü'min insanlard. Onlar

azgnla ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece, Rablerinin onlara,

bu çocuun yerine daha hayrl ve daha merhametli bir çocuk vermesini

diledik. Duvar ise ehirdeki iki yetim çocua ait idi. Altnda onlara ait bir

define vard. Babalar da iyi bir insand. Rabbin, onlarn olgunluk çana
ulamalarn ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çkarmalarn

1
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istedi. Bunlar ben kendi görüüme göre yapmadm. te senin,

sabredemediin eylerin içyüzü budur."'

bn Asâkir baka bir kanalla Saîd b. Cübeyriden, o da bn Abbâs’tan

bildirir: Mûsa (aieyhisseM srâil oullarna hutbe veriyordu. Hutbede kendinden

bahsedip kendisine verilen bilginin hiç kimseye verilmediinden sözedince

Allah, Mûsa’nn (aieyfcsseiam) içinden geçirdiini bildi ve: "Ey Mûsa! Kullanm

arasnda sana vermemi olduum ilimleri verdiim biri vardr” buyurdu.

Mûsa (oleytinelan): "Ondan örenmem için bana onun yerini bildir” dedi. Yüce

Allah: "Aznn bir parças sana onun yerini bildirecektir” buyurdu. Bunun

üzerine Mûsa (aievMssaiam) hizmetçisine: "iki denizin birletii yere varncaya

kadar durmayacam, ya da uzun zaman gideceim "3
dedi.

Mûsa (eiByhisMiBfli) azna tuzlanm bir balk koymutu. Sabah ve akam
yemeklerini ondan yiyordu. Sahil kenannda kayann yanna ulat zaman

bala sudan biraz dedi ve balk canlanarak sepetin içinde kprdamaya

balad. Sepet devrilince balk denize sçrad ve süzülüp gitti. Yine yemek

vakti gelince hizmetçisine: "Yemeimizi getir! Zira bu yolculuumuzda

epeyce yorulduk"3 deyince, hizmetçisi durumu hatrlayp: "Yannda

dinlendiimiz o kaya vard ya, bal ite orada unuttum. Onu bana

unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak bir ekilde denizde

yolunu tutup gitti
"4 karln verdi. Mûsa da (Beyhsseiam)i: "Aznn bir parças

sana onun yerini bildirecektir” eklinde verilen ahdi hatrlad ve: "Bizim

aradmz yer de orasyd zaten
"5 dedi. "Bunun üzerine tekrar izlerini takip

ederek gerisingeri döndüler."6 Sonunda baln sçrayp ta denize dald
kayann yanna geldiler. Mûsa (sfeytnziem) sahil boyunca suda baln izini takip

ederek sahil köylerinden bir köye geldi. "Derken kullarmzdan bir kul

buldular ki, biz ona katmzdan bir rahmet vermi, kendisine tarafmzdan

bir lim öretmitik."7 Mûsa (Mueian) ilim örenmek istediini bildirerek:

"Sana öretilen bilgilerden bana, doruya iletici bir bilgi öretmen için

’ Kehf Sur. 80- 82
2 Kehf Sur. 61

J Kehf Sur. 62

< Kehf Sur. 63
5 Kehf Sur. 64
6 Kehf Sur. 64
7 Kehf Sur. 65
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sana tâbi olaym m?" 1

deyince, adam: "Ey Musa! Ama benim yanmda
sabredemezsin. iç yüzünü kavrayamadn bir eye nasl sabredebilirsin?"

2

karln verdi. Mûsâ: "nallah beni sabrl bulacaksn ve senin hiçbir

emrine kar gelmeyeceim"3 dedi. O da: "Bana tâbi olacaksan, sana

anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn"4
dedi.

"Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam)

gemiyi deldi. Mûsâ: "Sen onu içindekileri bomak için mi deldin? Dorusu

alacak bir ey yaptn!" dedi. Adam, "Ben sana, yanmda sabredemezsin

demedim mi?" dedi. Mûsâ, "Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu

tutma ve iimi de zorlatrma!" dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir

erkek çocukla karlatklar..."5 Deniz kenarnda oynayan çocuklar vard.

Adam içlerinden en seçkin olanna doru gidip onu ald ve öldürdü. Bunun

üzerine Mûsa (sieyhisseiam): “Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn. Pek kötü bir

i yaptn!" deyince adam: "Benim yanmda sabredemezsin demedim mi?"
6

karln verdi.

bn Abbâs devam eder: Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:
"
Allah'n

Peygamberi utand ve: «Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk bana

yolda olma ve bu konuda hakl olarak bir mazeretin olur" dedi. Tekrar

yola koyuldular. Bir köye geldiklerinde köylülerden yemek istediler. Ancak

köylüler onlar arlamaktan kaçndlar. Köyde eilmi, yklmak üzere olan

bir duvar gördüler. Hzr eliyle duvar düzeltti. Mûsâ, "steseydin bu i için

bir ücret alrdn" deyince, adam u karl verdi: "te bu, seninle benim

ayrlmamz gerektiriyor; dayanamadn ilerin yorumunu sara

anlatacam. O gemi, denizde çalan birtakm yoksul kimselere ait idi. Onu

yaralamak istedim, çünkü onlarn ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren

bir kral vard.»"7

1 Kehf Sur. 66
2 Kehf Sur. 67, 68
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"çiî. A-... jS ji-b*

1

buyruu Ubey b. Ka’b’n kraatnda: “ SAJl* aLAA ji-l

çil” eklindedir.
"
Ben de onun kral almasn diye yaraladm. Kral onu brakt

zaman sahipleri onu tamir eder ve kullanr. "Çocua gelince, anas babas

mü'min insanlard. Onlar azgnla ve küfre sürüklemesinden korktuk.

Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuun yerine daha hayrl ve daha

merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise ehirdeki iki yetim

çocua ait idi. Altnda onlara ait bir define vard. Babalar da iyi bir insand.

Rabbin, onlarn olgunluk çana ulamalarn ve Rabbinden bir rahmet

olarak definelerini çkarmalarn istedi. Bunlar ben kendi görüüme göre

yapmadm. te senin, sabredemediin eylerin içyüzü budur.15"

Rûyânî ve bn Asâkir baka bir kanalla Saîd b. Cübeyriden o da bn

Abbâs'tan bildirir: Mûsa (eieyfosse'am) srâil oullarna hatrlatmada bulununca

içinden kendi kendine: “nsanlar arasnda benden daha bilgili kimse yoktur”

dedi. Allah ona: “çinden geçirdiini biliyorum. Oysa kullarm arasnda senden

daha bilgili olan biri vardr. Bu kii deniz sahilindedir. Ona git ve ondan ören.

Seni onun yanna götürecek olan hazrlam olduun azndr. Onu nerede

kaybedersem bu kiiyi de orada bulacaksn” diye vahyetti. Sonra Musa

(aieyhineM ve hizmetçisi azk olarak sepete tuzlanm bir balk alarak yola

çktlar, ikisi de yaya olarak yola koyulmu, yorgunluk ve zorluk

hissetmemiti. Ancak Hzr'n kendisinden su içtii (hayat) pnarn(n) yanna

geldiklerinde Mûsa (»leyiisttim) yoluna devam etti, hizmetçi ise su içmek için

oturdu. Bu srada balk sepetin içinden sçrayarak çamurun içine dütü.

Pnardan akan su da onu denize kadar götürdü. Allah'n: "Balk denizin

içinde süzülüp gitti
"4 buyruu da bunu göstermektedir. Hizmetçi Musa'nn

(aisyhissBam) arkasndan gitti ve ona yetiti. Yanna vardnda Mûsa (eieyhissaian)

yorulmutu. Hizmetçisine: "Yemeimizi getir! Zira bu yolculuumuzda

epeyce yorulduk
"5 deyince, hizmetçisi: “Bal kaybettik. "Yannda

dinlendiimiz o kaya vard ya, bal ite orada unuttum. Onu bana

unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak bir ekilde denizde

1
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3 bn Asâkir (16/410, 411).

4 Kehf Sur. 61

* Kehf Sur. 62



522 3 KehfSûresi îr

yolunu tutup gitti"
1 karln verdi." Yani Mûsa'nn (aieyhiuiem) hizmetçisi

baln gidiine armt. Bunun üzerine Mûsa (ieyhinM: "Bizim aradmz
yer de orasyd zaten!"

2

dedi. "Tekrar izlerini takip ederek gerisingeri

döndüler" 3
ve kayann yanna geldiler.

Mûsa (üieyhuseiami kayann etrafnda dönünce kimseyi görememiti. Kayann

üzerine çknca giysilerine sarnarak uyuyan birini gördü. Mûsa (alayhîsselam) ona

selam verince, o ban kaldnp: "Burada selam(et) var mdr? Sen kimsir?"

diye sordu. Mûsa (aieyhisseiam): "Ben srail oullarnn Mûsa'sym" karln verdi.

Adam: "Kavmini brakp ta bana gelmene sebep sedir?" diye sorunca, Mûsa

(aieyhisseiam): "Bana bu emredildi" dedi. Hzr: "Ama benim yannda

sabredemezsin"4 deyince de: "nallah beni sabrl bulacaksn ve senin

hiçbir emrine kar gelmeyeceim" 5 karln verdi. Hzr: "Bana tâbi

olacaksan, sana anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn"
6
dedi. kisi

de yaya olarak yola çkm ve sahile gelmilerdi. Denizi geçmek isteyen bir

toplulukla beraber gemiye bindiler. Denizin bir kenanna gelince Hzr

yanndaki demir parçasn alarak gemiyi deldi. Bunun üzerine Mûsa (aiayHsulam):

"Sen onu içindekileri bomak için mi deldin? Dorusu alacak bir ey
yaptn!" 7

deyince, Hzr "Ben sana, yanmda sabredemezsin demedim mi?"
8

karln verdi. Mûsa da (aisvhîssdam): "Unuttuum bir eyden dolay beni

sorumlu tutma ve iimi de zorlatrma"9 dedi.

Yollarna devam ettiler ve oynayan çocuklarla karlatlar. Hzr bu

çocuklann içinden en güzelini ve en temiz olann alarak öldürdü. Bunun

üzerine Mûsa (aieyhsseiam): "Suçsuz bir cana, ksas olmaksnz kydn. Pek kötü

bir i yaptn!" dedi. Hzr: "Ben sana, yanmda sabredemezsin demedim

' Kchf Sur. 63
1
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mi?"’ deyince, Mûsa (aleyhindim): "Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu

tutma ve iimi de zorlatrma
"

2

dedi.

Yine yollarna devam ettiler; halk alçak ve yaantlar zor olan bir köye

geldiler. kisi de köylülerden yemek istemi, ama köylüler vermemiti. Hzr

yklmak üzere olan bir duvar gördü ve onu eliyle svazlayp düzeltti. Mûsa

(aieyhisseiam): "Sen bu duvar düzeltmene karlk onlardan bir ücret alabilirsin ." 5

Bizim zor durumda olduumuzu ve (yiyecee olan) ihtiyacmz biliyorsun.

Eer onlardan bir ücret istemi olsaydn verirlerdi. Biz de akam yemeini

yerdik" deyince, Hzr: "te bu (durum), seninle benim ayrlmamz

gerektiriyor ..."4 karln verdi. Bunun üzerine Mûsa (aieyhisselam), Hzr'n

giysisinden tutarak: "Aramzda olan dostluk hakkna soruyorum. Bana bu

olaylarn içindeki srlar niye anlatmadn ki?" dedi. Hzr: "O gemi, denizde

çalan birtakm yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü

onlarn ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vard ."5 Kral

tarafndan alnmasn diye öyle yaptm. Sahiplen onu (daha sonra) tamir eder

ve onu kullanrlar. Çocuk ise Allah, onu kâfir olarak yourdu. Anne babas ise

mümin kiilerdir. Eer yaasayd onlan küfre ve sapkla düürürdü.

"Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuun yerine daha hayrl ve daha

merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise ehirdeki iki yetim

çocua ait idi. Altnda onlara ait bir define vard. Babalar da iyi bir insand.

Rabbin, onlarn olgunluk çana ulamalarn ve Rabbinden bir rahmet

olarak definelerini çkarmalarn istedi. Bunlar ben kendi görüüme göre

yapmadm. te senin, sabredemediin eylerin içyüzü budur"6 dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Mûsa

(aieyhsseiam) ve kavmi Msr'a üstünlük salaynca kavmini oraya yerletirdi.

Yerleme ileri tamamlannca da Yüce Allah ona: "Onlara Allah'n günlerini

hatrlat diye vahiy indirdi. Bunun üzerine Mûsa (aieyhisseim) kavmine hutbe

vererek Allah'n kendilerine vermi olduu hayrlan ve nimetleri hatrlatt.

1
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Yine onlara Allah'n kendilerini Firavun ailesinden kurtarn, dümanlarnn

helak ediliini ve kendilerini o topraklarda halife kln hatrlatt. Sonra öyle

devam etti: "Allah, Mûsa Peygamberinizle dorudan konutu ve beni

kendine (elçi) olarak seçti. Kendi katndan üzerime bir sevgi indirdi. Size de

istediiniz her eyden verdi. Peygamberiniz yeryüzünde en faziletli kiidir. Siz

de Tevrât' okumaktasnz." Ravi: "Allah'n onlara verdii bütün nimetleri

mutlaka kendilerine hatrlatt” dedi. srâil oullarndan bir kii kalkp: "Ey

Allah'n Peygamberi! Yeryüzünde senden daha bilgili kimse var mdr?" diye

sorunca: "Hayr, yoktur" karln verdi. Bunun üzerine Allah, Cibril'i,

Musa'ya (at^stei»*) gönderdi ve Cibril: "Yüce Allah: "lmimi nere indireceimi

nereden biliyorsun? Deniz kysnda senden daha bilgili biri vard'"

buyurmaktadr" dedi. —Ravi: "Bu kii Hzr'dr" dedi.— Mûsa {ateyhteetem),

Rabbinden bu kiiyi kendisine göstermesini istedi. Allah, Musa'ya (siayNsseisn):

"Denize git, deniz kenannda bir balk bulacaksn. O bal al ve hizmetçine

ver. Sonra deniz kysnda yoluna devam et. Bal unutup kaybettiin yerde

bu salih kulu bulacaksn" diye vahyetti.

Mûsa'nn (aterinadan) yolculuu uzayp yorgun düünce hizmetçisine bal
sordu. Hizmetçi: "Yannda dinlendiimiz o kaya vard ya, bal ite orada

unuttum. Onu bana unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak

bir ekilde denizde yolunu tutup gitti
" 1 karln verdi. Bu Mûsa'nn

(aiaytiseism) houna gitti ve o kayann yanna gelene kadar geri döndü. Orada

bal buldu. Balk denizde gitmeye balaynca Mûsa da (eteyhitnim) onu takip

etti. Mûsa (atertisalam) asasn uzatarak suyu önünden çekiyor ve bal takip

ediyordu. O denizde neye dokunduysa o ey mutlaka kurudu. Allah'n

peygamberi bu durum karsnda arp kalmt. Adalardan bir adaya gelene

kadar baln peinden gitti. Orada Hzr' buldu ve ona selam verdi. Hzr:

"Sen kimsin?" deyince: “Ben Mûsa'ym" karln verdi. Hzr "srâil

oullannn Mûsa's m?" diyerek onu karlad ve: "Seni buraya getiren

nedir?" diye sordu. Mûsa (siyfcuiam): “Sana öretilen doru yolu bana da

öretmen için yanna geldim" dedi. Hzr "Ama benim yannda

sabredemezsin" 2
deyince de: "nallah beni sabrl bulacaksn ve senin

hiçbir emrine kar gelmeyeceim "3 karln verdi. Bunun üzerine Mûsa'y

’ Kehf Sur. 63
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da (aigytittcian) yanna alp yola çktlar. Hzr: “Bana tâbi olacaksan, sana

anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn” dedi. Allah'n: "Sana

anlatmadkça bana hiçbir eyi sormayacaksn ''1 buyruu da bunu

göstermektedir.*

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hatîb ve bn Asâkir, Hârûn b.

Antere vastasyla babasndan, o da bn Abbâs'tan bildirin Mûsa (afeytnneian),

Rabbine: “Ey Rabbim! Kullann arasnda en fazla sevdiin kimlerdir?” diye

sorunca, Allah: “Beni zikredip de unutmayan kiilerdir” buyurdu. Musa

(sievhisselam): “Hangi kullann en fazla adil olandr?" diye sorunca da: "Hak üzere

hüküm klp da nefsi hevâsna uymayan kiilerdir" buyurdu. Mûsa (aieyhssalam):

“Hangi kullann en fazla bilgi sahibi olandr?” deyince: "Insanlann bilgisini alp

kendi bilgisi üstüne katandr. Belki insanlardan alaca bir kelime onu

hidayete erdirir, belki de bir yanltan geri çevirir” buyurdu. Mûsa (Bayhsseiam)

içinden kendisinden daha bilgili kimsenin olmadn düünmütü. Ancak

kendisine: “nsanlann bilgisini bilgisi üstüne katandr” denilince: “Ey Rabbim!

Yeryüzünde benden daha bilgili kimse var mdr?” diye sordu. Yüce Allah:

"Evet, vardr” buyurunca, Mûsa (aieytîsseiam): “Bu kii nerededir?” diye sordu.

Ona: “Yannda (hayat veren) suyun bulunduu kayann yanndadr” denildi.

Bunun üzerine Mûsa (aieyhsMiam), Allah'n sözetmi olduu gibi biri olmak için

yola çkt ve kayann yanndaki bu kiinin yanna vard. Birbirlerine selam

verdiler ve Mûsa (BMs*ei«) ona: “Beni dost olarak kabul etmeni istiyorum”

dedi. O: “Tamam, "Bana tâbi olacaksan, sana anlatmadkça bana hiçbir eyi

sormayacaksn"3 dedi. Sonra beraber yola çktlar ve iki denizin birletii yere

geldiler. Denizin hiç bir yerinde oras kadar çok su yoktu. Allah bir krlangç

gönderdi ve bu krlangç gagasyla su içmeye balad. Bu kii Mûsa'ya

(aieyhîssdam): “Bu krlangcn sudan ne kadar aldn görüyorsun?” diye sorunca,

Mûsa (BeyhisMam): "Çok az bir ey ald” karln verdi. Bunun üzerine o: “Ey

Mûsa! kimizin ilmi Allah'n ilmi karsnda denize oranla bu krlangcn sudan

ald kadardr” dedi” -ve olayn tamamn zikrederek, gemiyi delmesini,

çocuu öldürmesini ve duvar örmesini anlatt- “Mûsa'nn (aieytitseiem) duvar

’ Kehf Sur. 70
1 bn Cerir (15/330, 331).

3 Kehf Sur. 70
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örme iinde dedii kendine dünyalk bir ey istemek içindi. Ancak gemi ve

çocuk olaynda dedikleri Allah içindi.”

1

Dârakutnî el-Efrâd'da ve bn Asâkir'in, Mukâtil b. Süleyman vastasyla

Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs: ‘‘Hzr, Âdem’in Ueyhisseiam) öz oludur.

Onun ömrü Deccâl’ tekzip etsin diye uzatlmtr” dedi .

1

Ahmed, Buhârî, Tirmizî ve bn Ebî Hâtim'in, Ebû Hureyre 'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sBiBiiBhu aleyh. «seM: "Onun Hzr diye adlandrlmasnn

sebebi, kuru otlar üzerine oturmu olmas ve kalktktan sonra o otlarn yeerip

sallanmaya balamasndandr" buyurmutur.

3

bn Asâkir'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber MaiiaKu aleyhi

veseliem): ‘‘Onun Hzr diye adlandrlmasnn sebebi, kuru otlar üzerinde namaz

kldktan sonra o otlarn yeerip sallanmaya balamasndandr" buyurmutur.'’

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in bildirdiine

göre Mücâhid: ‘‘Onun Hzr diye adlandrlmasnn sebebi, namaz kld
zaman etrafndaki kuru otlarn yeermesindendir” dedi .

5

bn Asâkir, bn shâk’tan bildirir: Arkadalarmzn bize naklettiine göre

Âdem (aieyhmeism) vefat edecei zaman çocuklarn toplad ve: “Ey oullarm!

Allah mutlaka yeryüzü ehline bir azap indirecektir. Cesedim sizinle beraber

maarada kalsn. Siz indiiniz zaman beni çkarn ve am topraklannda

defnedin" dedi. Âdem'in (aieyhissBism) cesedi çocuklanyla beraber maaradayd.

Allah, Nuh'u (aieyhisseiam) (peygamber olarak) gönderdii zaman, Nuh (aieyhisseiam) o

cesedi yanna ald. Allah tûfân gönderdi ve yeryüzü bir süre sular altnda

kald. Nuh (sieyhssaiem), Bâbil'e indii zaman üç çocuu olan Sâm, Yâfes ve Hâm'a

cesedi alp onu emredilen maaraya defnetmelerini söyledi. Onlar: ‘‘Yeryüzü

vahetle doludur. Yolu soracak kimse yoktur ve biz yolu bulamayz. nsanlar

çoalp emniyette olana kadar bize zaman ver” dediler. Bunun üzerine Nuh

(ateyhimlam) onlara: “Âdem (aleyhîsseiam) kendisini defnedecek kiinin ömrünün

kyamete kadar uzatlmas için Allah'a dua etmitir” dedi. Hzr gelip

1

îbn Cerîr (15/321, 322) vc bn Asâkir (16/411, 412).

* bn Asâkir (16/400).

J Ahmed 13/474 (8113), Buhârî (3402) ve Tirmizî (3151).

* bn Asâkir (16/402).

5 bn Asâkir (16/402).
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defnedene kadar Âdem'in (aieyhuseiam) cesedi hep orada kald. Bunun üzerine

Yüce Allah vaad edileni yerine getirecek ve Hzr' dilediince yaatacaktr.'

bn AsâkVin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “Hzr’n annesi Rum,

babas ise Perstir” dedi .

2

Hâkim'in, Ubey’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Mûsa (sterhssetam), Hzr ile karlat zaman bir ku geldi ve

gagasn suya batrd. Bunun üzerine Hzr, Musa'ya (aieyhsseiam): «Bu kuun ne

dediini biliyor musun?» diye sordu. Mûsa (aieytmeiam): «Ne diyor» deyince, Hzr:

«Senin ilminle Musa'nn ilmi, Allah'n ilminin yannda denize oranla gagamn

ondan alm olduu su miktar kadardr» diyor" karln verdi .

3

Buhârî Târih'te, Tirmizî, Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

Hâkim ve bn Merdûye'nin, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiei^u aleyhi vcseUem): ‘'...Altnda onlara ait bir define vard ..."4

buyruunu açklarken: "Burada altn ve gümü kastedilmektedir" buyurdu .

5

Taberânî'nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: "Altnda onlara ait bir define

vard ..."
6 buyruunu açklarken: “Onlara defineler helal, ganimetler ise

haram klnmtr. Bizlere ise ganimetler helal, defineler haram klnmtr"
dedi .

7

Bezzâr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebu Zeriden hadisi Resûlullah'a

(ssiiaiiahu aleyhi «seiiem) dayandrarak öyle dedi: “Yüce Allah'n Kitâb'nda zikredilen

define, üzerinde: «Kadere inanp da yorulan kiinin niçin yorulduuna atm.
Cehennemi anp ta gülen kiinin niçin güldüüne atm. Ölümü hatrlayp da

' bn Asâkir (16/400).
1 bn Asâkir (16/401).

} Hâkim (2/369, "sahih'').

4 Kehf Sur. 82
5 Buhârî (8/369), Tirmizî (202, "hasen"), bn Kesîr, Tefsir 'de (5/182) geçtii üzere

Bezzâr ve Hâkim (2/369, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî,

614).
6
Kehf Sur. 82

7 Mecma 'ta (7/54) geçtii üzere Taberânî.
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gafil olan kiinin niçin gafil olduuna atm. La ilahe illallah Muhammedun

Resûlullah» yazs bulunan altndan bir levhadr."
1

îrâzî'nin Elkâb'da, Atâ' b. Ebî Rabâh vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs der ki: "Allah'n Kitâb'nda: "Altnda onlara ait bir define vard ..."

2

diye zikretmi olduu define, üzerinde: «Rahman ve Rahim olan Allah’n

adyla. Kaderin hak olduunu bilip de üzülen kiiye aanm. Ölümün hak

olduunu bilip de gülen kiiye aanm. Dünyann aldatcln ve ehliyle

beraber dönüünü gören kiinin nasl ondan mutmain olduuna aanm. La

ilahe illallah Muhammedun Resûlullah» yazs ilenmi tatan bir levhadr."

Harâitî Kam’u'l-Hars’ta, Beyhakî Zühd'de ve bn Asâkiriin, Ebû Hâzm

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Altnda onlara ait bir define

vard ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, üzerinde öyle bir yaz

bulunan levhadr: «Rahman ve Rahim olan Allah’n adyla. Ölümü bilip de

sevinen kiiye aanm. Cehennemi bilip de gülen kiiye aanm. Dünyann

aldatcln ve ehliyle beraber dönüünü gören kiinin nasl ondan mutmain

olduuna aanm. Kadere iman edip te nzk istemekten yorulan kiiye

aanm. Hesap gününe iman edip te hata ileyen kiiye aanm. La ilahe

illallah Muhammedun Resûlullah ."4

bn Merdûye'nin, Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdiBiiatu aisyh

Yesfliiem): "Altnda onlara ait bir define vard ..."5 buyruunu açklarken öyle

buyurdu: "Bu define üzerinde: «Allah'tan baka ilah olmadna ve

Muhammed'in Allah’n Resulü olduuna ahitlik ettim. Kadere inanp da

üzülen kiiye atm. Ölüme inanp da sevinen kiiye atm. Gece ile

gündüzün dönüünü düünüp de onun ani olarak deiik hallerde olduunu

bildii halde kiinin nasl ondan mutmain olduuna atm» yazs olan

altndan bir levhadr."
6

1 Bezzâr (4065). Heysemî, Mecmau'z-Zeüâid’de (7/53, 549) der ki: "Bezzâr bu hadisi

Bir b. el-Münzir vastasyla tanmadm biri olan Haris b. Abdillah el-Yahsabî'den

nakletm itir. Dier ravileri güvenilir kiilerdir."
1 Kehf Sur. 82
3 Kehf Sur. 82
4 Beyhakî (544) ve bn Asâkir (16/415).

5 Kehf Sur. 82
6
Tahrîcu'l Keâfta (2/308) geçtii üzere bn Merdûye.
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Altnda onlara ait bir define vard ..."

1

buyruunu açklarken: ''Burada ilim

kastedilmektedir" dedi .

1

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Altnda onlara ait bir define

vard ..."3 buyruunu açklarken: "Bu define ne altn ne de gümütü. çinde

ilim bulunan sahifelerdi” dedi .
4

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Altnda

onlara ait bir define vard ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu define

üzerinde: "La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah. Ölümün hak olduunu

zikredip de sevinen kiiye aanm. Cehennemin hak olduunu zikredip de

gülen kiiye aanm. Kaderin hak olduunu zikredip de üzülen kiiye aanm.
Dünyay gören ve dünyann içindekileri nasl halden hale çevirdiini görüp de

ona kar mutmain olan kiiye aanm" yazs olan altndan bir levhadr."
6

Huttelî'nin ed-Dîbâc 'de bildirdiine göre Mücâhid der ki: Define altndan

bir levha idi. Bir tarafnda: "La ilahe illallah! O, tektir ve Samed'dir. O

dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur" yazlyd. Dier

tarafnda ise: "Ölümün hak olduuna inanan kiinin nasl sevindiine aanm.
Cehenneme inanan kiinin nasl güldüüne aanm. Dünyay gören ve

dünyann içindekileri nasl halden hale çevirdiini görüp de ona kar

mutmain olan kiiye aanm. Hesabn olduuna inanp da amel etmeyen

kiiye aanm" yazlyd.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Babalar da iyi bir

insand ..."7 buyruunu açklarken: "O, emanetleri sahiplerine verirdi" dedi.

Ibnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, Zühd'de Ahmed, Müsned 'de Humeydî,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

1

Kehf Sur. 82
1 bn Cerîr (15/364) bir benzerini bildirir

J Kehf Sur. 82
4 Hâkim (2/369. “sahih").

5 Kehf Sur. 82
6
Beyhakî (213).

7 Kehf Sur. 82
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"Babalar da iyi bir insand ..."
1 buyruunu açklarken: “O çocuklar

babalarnn salih biri olmasndan dolay korunmulardr. Ancak onlarn

iyiliinden söz edilmemitir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah kiinin

salih olmasyla çocuunu ve çocuunun çocuunu slah eder. Onun evciini

ve etrafndaki evcikleri slah eder. Onlar, Allah tarafndan sürekli olarak bir

örtü (koruma) ve afiyettedirler.”

bn Merdûye'nin, Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (ssfeGatu aleyhi «saiien):

"Yüce Allah kiinin salih olmasyla çocuunu ve çocuunun çocuunu slah

eder. Onun ev halkm ve etrafndaki evlerin halkn slah eder. Bu salih kii

aralarnda olduu müddetçe Allah'n korumas altnda kalrlar" buyurmutur.

bnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe ve Müsned’de Humeydî, Muhammed b. el-

Münkedir kanalyla Câbiriin sözü olarak aynsn bildirir.

3

Ahmed’in Zühd'de bildirdiine göre Ka'b: “Allah mümin kulunun

(ölümünden sonra) zürriyetini onun yerine seksen yl korumas altna alr"

dedi.

Beyhakî'nin, el-Esmâ ve’s-Sföt'ta bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Mûsa

(aieyhisseiefn), Hzr ile konuurken Hzr, kendisine: “Sen srâil oullarnn

peygamberi deil misin? Sen sana yetecek kadar bilgiyi edinmedin mi?” diye

sordu. Mûsa (aiByh<ssBwn) ise: “Ben seni takip etmekle emrolundum” cevabn

verdi. Bunun üzerine Hzr: “Sen benim yanmda sabredemezsin” dedi. Hzr,

Mûsa (aieyhîsseiam) ile konuurken bir ku geldi ve deniz kenarna kondu. Sonra

gagasn suya batrarak uçup gitti. Hzr, Mûsa’ya (aieyhisssiam): “Ey Mûsa! Kuun

denizden ne kadar su aldn gördün mü?” diye sordu. Mûsa (aMmeiam): “Evet,

gördüm” deyince, Hzn “kimizin ald ilim Allah’n ilmi karsnda bu denize

oranla kuun gagasyla ald su miktar kadardr1
’ dedi .

4

’ Kehf Sur. 82
1 bnu'l-Mübârek (332), Humeydî (372) ve Hâkim (2/369, "sahih")

5 bnu'l-Mübârek (330), ibn Ebî eybe (13/557) ve Humeydî (373).

4 Beyhakî (222).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: J*-

buyruunu açklarken “ki denizin birletii yere vanncaya kadar

durmayacam, mânâsndadr” dedi.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"ki denizin birletii yer ..."
3 buyruunu açklarken: "Burada Rum ve Pers

denizleri kastedilmektedir. Bunlar dou ve bat denizidir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim, Rabî' b. Enes'ten aynsn bildirir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b: "ki

denizin birletii yer ..."4 buyruunu açklarken: "Bu birleme yeri Afrika'dr”

dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "ki denizin

birletii yer..."
6 buyruunu açklarken: "Bu birleme yeri Tanca’dr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "ki denizin birletii yer..."
;

buyruunu açklarken: "Burada Tiflis ve Rass nehrinin denize döküldüü yer

kastedilmektedir” dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ya da uzun

zaman gideceim "9 buyruunu açklarken: "Burada bir asr

kastedilmektedir” dedi .

10

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Ya da uzun zaman gideceim"" buyruunu açklarken:

"Burada yetmi yllk bir zaman kastedilmektedir” dedi. " u-ü

’ Kehf Sur. 60
1 Kehf Sur. 60
3

4

5

6

7

Abdurrezzâk (1/405).

Kehf Sur. 60

Fethu'l-Bâri’de (8/410) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

Kehf Sur. 60

Kehf Sur. 60
8
Fethu'l-Bârî’de (8/410) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

9 Kehf Sur. 60
’° bn Cerîr (15/311) ve el-tkân’da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

” Kehf Sur. 60
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buyruu hakknda ise: “Onlar iki denizin birletii yere varnca,

balklann denizde kaybettiler" dedi. "Balk alacak bir ekilde denizde

yolunu tutup gitti
"3 buyruunu açklarken: “Mûsa (deyhtsaiam) baln denizdeki

izine ve gittii zamanki dönülerine armt" dedi. "Tekrar izlerini takip

ederek gerisingeri döndüler"3 buyruu hakknda ise: “Mûsa (aieyhisseiam) ve

hizmetçisi denizin ikiye ayrld yerde baln izini takip ederek (kayann

yanna) geri döndüler" dedi.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Balklann unuttular ..."4 buyruunu açklarken: “Bu balk tuzlanm

ve kam yarlm idi" dedi.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "Balk denizin içinde

süzülüp gitti
"5 buyruunu açklarken: “Baln izi, denizde sanki ta

üzerindeymi gibi kurumutu" dedi.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin, Ubey b. Ka’b’dan bildirdiine göre

Resûlullah («iaiiahu aleyhi raeiM öyle buyurmutur:
"
nsanlar oldu olal bu balk

olaynda olduu gibi su böyle yarlp durmamt. Baln gittii yer, pencere

gibi açlm ve bir delik olarak kalmt. Mûsa Meyhadafn) dönüp bu delii gördü ve:

"Bizim aradmz yer de burasyd zaten"
6

dedi. «Bunun üzerine tekrar

izlerini takip ederek gerisingeri döndüler» 7 Yani baln girdii yere ulaana

kadar baln izini takip ettiler.

"

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Balk denizin içinde

süzülüp gitti
" 8 buyruunu açklarken: “Mûsa (Bieyhusdam) geldiinde baln suya

sçrama zamannda (düen) yüzgeçlerini çamurun üzerinde gördü” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: j

buyruunu açklarken öyle dedi: “Balk ölümünden sonra Allah tarafndan

' Kehf Sur. 61
1 Kehf Sur. 63
3 Kehf Sur. 64

« Kehf Sur. 61

5 Kehf Sur. 61
6 Kehf Sur. 64

7 Kehf Sur. 64
9 Kehf Sur. 61
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karada tekrar diriltildi. Sonra denize ulancaya kadar bir yol tutup gitti. Sereb

ifadesi de yol mânâsndadr. Balk karada suya yetiene kadar hep iz

brakmt. O, Mûsa'nn (akyfonM az olup da uzun bir müddet kendisinden

yenilmiken Allah onu tekrar diriltti."

Ibnu’l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Mûsa

(leyhiuBam) bal yanp onu tuzlad. Sonra ondan sabah ve akam yemeini yedi.

(kinci gün) Sabah yemei zamannda hizmetçisine: "...Yemeimizi getir!

Zira bu yolculuumuzda epeyce yorulduk
" 1

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Bu âyet Ubey'yin kraatnda:

w
4Sjftt <jt pikin Liiijl Lij" eklindedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Balk hayat suyu denilen bir

pnarn yanna getirildi. O pnann suyu kendisine dedii zaman Allah onu

tekrar canlandrd" dedi.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Tekrar izlerini takip ederek

gerisingeri döndüler"4 buyruunu açklarken: “Onlarn ilk çktklar yere geri

dönmeleri kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Derken kullarmzdan bir kul

buldular...
"s buyruunu açklarken: “Mûsa (aleyhissaM, âlim olan ve kendisine:

“Hzr" denilen kiiyi buldu" dedi.

bn Asâkir'in, Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiuiahu aleyh. «sdem)

öyle buyurmutun srâ gecesi götürüldüüm zaman güzel bir koku

koklamtm: «Ey Cibril! Bu güzel koku da nedir?» diye sordum. Cibril: «Bu

Firavun kznn saçlarn tarayan kadnn olunun ve kocasnn mezarnn

kokusudur. Bu meselenin balangc öyledir» diyerek anlatmaya balad:

Hzr, srail oullarnn erafndand. O manastrda bir rahibin yanna gider

ve rahip ona slam' öretirdi. Ancak rahip kendisine bu ilmi kimseye

öretmemesi artn komutu. Sonra babas onu bir kadnla evlendirdi ve Hzr

* Kehf Sur. 61
1 Kehf Sur. 62
i Fethul-Bâri'de (8/415) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Kehf Sur. 64

* Kehf Sur. 65
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ona slam' öretti. Ancak bu ilmi kimseye öretmemesi artm kotu. O,

kadnlara yaklamazd. Babas onu bir daha evlendirdi. Hzr ona da slam'

öretti. Ona da bu ilmi kimseye öretmemesi artn kotu ve onu boad.

Boanan kadn onun durumunu ifa etti. Dier kadn ise kimseye söylemedi.

Bunun üzerine Hzr bir adaya varana kadar kaçt. Onu iki kii gördü. Biri onu

gördüünü söylerken, dieri kimseye söylemeyip gizli tuttu. Hzr' gördüünü

söyleyen kiiye: "Seninle beraber onu kim gördü?" diye sordular. O zaman da

dinlerine göre yalan söyleyen kii öldürülürdü. Dier adama Hzr' görüp

görmediini sorduklarnda görmediini söyledi. Onu ifa eden kii de

öldürüldü. Sonra Hzr' görmediini söyleyen kii sr sahibi kadnla evlendi.

Bu kadn Firavunun kzn tararken tara elinden dütü. Bunun üzerine:

"Firavun kahrolsun" dedi. Kz durumu babasna haber verince Firavun, kadn,

olunu ve kocasn getirtti. Onlara dinlerinden geri dönmelerini söyledi. Onlar

da kabul etmeyince, Firavun: "O zaman sizi öldüreceim" dedi. Onlar: "Eer

bizi öldürürsen bizi bir mezarda gömmeni isteriz" dediler. Firavun onlar

öldürdü ve bir mezarda gömdü." Ben Cennette girmeme ramen o kokudan

daha güzelini koklamadm ."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Onun Hzr diye

adlandrlmasnn sebebi bir yerde oturduu zaman etrafndaki kuru otlarn

yeermesindendir. Onun elbiseleri de yeildi" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Onun Hzr diye

adlandrlmasnn sebebi, o bir yerde durduu zaman otlarn ayaklannn

altndan ayaklarn kapatacak kadar yeerip çkmasdr" dedi.
J

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendisine tarafmzdan bir

ilim öretmitik ..."3 buyruunu açklarken: "Ona hidayet ve peygamberlik

verdik, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bir gemiye bindiklerinde ..."4

buyruunu açklarken: "Bu gemi Tiflis nehrinde bir fersahlk mesafede yolcu

tayan bir gemiydi" dedi.

1 bn Asâkir (16/418).
J
Fethu’l-Bâri'de (8/417) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Kehf Sur. 65
4 Kehf Sur. 71
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bn Merdûye'nin, Ubey b. Ka'b’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu aleyhi

veseiiem) bu âyeti: eklinde (ye) ile okumutur.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu

alacak bir ey yaptn!" 1 buyruunu açklarken: "Kötü bir ey yaptn,

mânâsndadr" dedi .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "alacak bir

ey yaptn !"3 buyruunu açklarken: "Kötü bir ey yaptn, mânâsndadr"

dedi .
4

Abdullah b. Ahmed Zühd'de ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"alacak bir ey yaptn !"5 buyruunu açklarken: "Acâip bir ey yaptn,

mânâsndadr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sahr: "alacak bir ey yaptn !"7

buyruunu açklarken: "Büyük bir ey yaptn, mânâsndadr" dedi .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b: "Unuttuum bir eyden dolay

beni sorumlu tutma ..."9 buyruunu açklarken: "Mûsa (aleyhisseiam)

unutmamtr. Ancak konumunu deitirmek (hatasn örtmek) için öyle

demitir" dedi .

10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Unuttuum bir eyden

dolay beni sorumlu tutma ..."
11 buyruunu açklarken: "Bu, kiinin içinde

bulunduu durumu deitirmek (hatay örtmek) için söylenen bir sözdür"

dedi.

’ Kehf Sur. 71
I
Abdurrezzâk (1/406).

> Kehf Sur. 71
4 Fethu'l-Bârî'de (8/419) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Kehf Sur. 71
6
Fethu'l-Bârî'de (8/419) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Kehf Sur. 71
8
Fethu’l-Bârî'de (8/419) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

9 Kehf Sur. 73
10 bn Cerîr (15/338).
II

Kehf Sur. 73
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bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Hammâd b. Zeyd vastasyla uayb b. el-

Hebhâb'tan bildirdiine göre Ebu'l-Âliye der ki: “Hzr gözlerin görmedii bir

kuldu. Ancak Allah'n görmesini diledii kiiler onu görürdü. Kavimden onu

sadece Musa (B 0Yhi«eM görüyordu. Eer kavim onu görüyor olsayd gemiyi

delmesine ve çocuu öldürmesine engel olurlard. Hammâd: “Ani ölüm de

böyle bir eydir (Hzr'n öldürmesi gibidir)'' dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Abdilazîz: “Nihayet bir erkek

çocukla karlatklarnda...”1 buyruunu açklarken: “Bu kii yirmi yanda

biri idi" dedi.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka’b: “Hzr çocuu öldürdüü

zaman Musa (BieYtuuetan) kötü bir ekilde korkmutu" dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “LSI; llü" ifadesini açklarken:

“Burada tövbe etmi biri kastedilmektedir" dedi.
2

bn Ebî Hâtim’in, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti: “L5ij llü ciâl" eklinde okurdu. Saîd: ifadesi Müslüman

mânâsndadr" dedi.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "&j LL^"4 buyruunu açklarken: “Burada hata ileyecek yaa

ermemi kii kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye bu âyeti: eklinde okur ve:

“Burada tövbe eden kii kastedilmektedir" derdi.

Abdurrezzâk ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “ llü

Lsij”ifad esini açklarken: “Tövbe etmi kii mânâsndadr" dedi. Yani bulu

çana ermemi kii kastedilmektedir.
5

’ Kehf Sur. 74
2 bn Cerîr (15/340).

5 Kehf Sur. 74
4 Kehf Sur. 74
5 Abdurrezzâk (1/406).
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Zühd'e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: iL"’ ifadesini açklarken: "Kötü bir ey yaptn,

mânâsndadr. Nukr ifadesi alacak eyden daha kötüdür” dedi.

Ahmed'in bildirdiine göre Atâ der ki: "Necde el-Harûrî, bn Abbâs'a

çocuklann öldürülme konusunu soran bir mektup yazd. bn Abbâs cevaben:

"Eer Hzr gibi mümini kâfirden ayrt edebiliyorsan onlar öldür” dedi .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Yezîd b. Hürmüz der ki: Necde, bn

Abbâs'a çocuklann öldürülme konusunu soran bir mektup yazd ve

mektubunda: “Mûsa'nn (*yhindam) dostu çocuk öldürdü” dedi. Ben de bn

Abbâs'n cevabn kendi elimle: "Çocuklar öldürme konusunu soruyor ve

mektubunda: «Musa'nn (aMinsiam) dostu çocuk öldürdü» diyorsun. Eer

çocuklar hakknda o bilgili kiinin öldürdüü çocuk hakknda bildiini

biliyorsan öldürebilirsin. Ancak öyle bir bilgin yoktur. Resûlullah MaMu aleyhi

veseiiem) çocuk öldürmeyi yasaklamtr, onlan brak” ekilinde yazdm3

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Ebî Muleyke der ki: bn

Abbâs’a çocuklar soruldu ve: "Onlar Cennette midir?” denildi. bn Abbâs:

"Mûsa’nn (aieytusseiam) ve Hzr'n hakknda husumet ettii çocuk sana yeter"

karln verdi .

4

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Müsned’e zevâid olarak Abdullah b. Ahmed

ve bn Merdûye'nin, Ubey b. Ka’b’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

Beyfi veseiiem):
"Hzr'n öldürdüü çocuk yaratld gün kâfir olarak yaratld. Eer

o yaasayd anne babasn sapkla ve küfre sürüklerdi" buyurdu.

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hzr’n

öldürdüü çocuk kâfir olarak domutu. Eer o yaasayd anne babasn

sapkla ve küfre sürüklerdi” dedi.

1 Kehf Sur. 74
1 Ahmed 3/432 (1967). Muhakkik: "Sahih hadistir" dedi.

3 bn Ebî eybe (12/385, 386) ve Müslim (1812).
4 Hâkim (2/369, 370).



538 B Kehf Sûresi g-

bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye’nin, Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sahiiahu aleyh, «senem) bu âyeti: "iâjJû di£]L öf

1

eklinde iki

hemze ile okumutur/

Ebû Dâvud, Tirmizî, Abdullah b. Ahmed, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzr,

Taberânî ve bn Merdûye’nin, Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiyyu aleyhi veseiiem) bu âyeti: "ljjs.

Jjj eklinde eddeli olarak

okumutur.

4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir köye

geldiklerinde ..."5 buyruunu açklarken: “Bu köyün ad Bâcervân idi ve halk

rezil bir halkt" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Bu köy, semadan

(ilahi rahmetten) en uzak olan bir köydür" dedi.

bn Ebî Hâtim’in, Katâde vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir köye

geldiklerinde ..."
6 buyruunu açklarken: "Buras Ebraka'dr. Baka biri de

bana burann Antakya olduunu söyledi" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Eyyûb b. Mûsa der ki: "Bana

bildirildiine göre istemek, ihtiyaç sahibi bir kii için sevaptr. Musa'nn

(aleytnsseiBm) ve dostunun o köy halkndan yemek istediini iitmedin mi?" dedi.

bn Merdûye’nin, Ubey'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaHatu aleyhi

Koflan) bu âyeti: "uiyLlîj j] ijît

s

"7 eklinde eddeli olarak okumutur.

1 Kehf Sur. 76
1 bn Hibbân (6326) ve Hâkim (2/243, “sahih"). bn Hibbân'u muhakkiki: "Müslim'in

artna göre sahihtir" dedi.

3 Kehf Sur. 76
3 Ebû Dâvud (3985), Tirmizî (2933), Abdullah b. Ahmed 35/62 (21124), bn Cerir

(15/344) ve Taberânî (543). Zayf hadistir (Balan: Elbânî, Daif Sünen Ebi Dâvud, 856).

eklindeki kraat, bn Kesîr, Hafs, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Kisâî, Yâkûb ve Halefin

kraatidir. Nâfi ve Ebû Cafer ise, bu kelimeyi, (del) harfini damme ile (nun) harfini ise

eddesiz olarak okumutur. en-Ner (2/235).

5 Kehf Sur. 77
6 Kehf Sur. 77
7 Kehf Sur. 77
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Nesâî, ibn Merdûye ve Deylemî'nin hadisi Resûlullah'a (ulMlahu aleyhi vesellem)

dayandrarak bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: “Köylüler onlan arlamaktan

kaçndlar...'
71 buyruunu açklarken: "Bu köy ahalisi alçak idi” dedi.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: “JalJ oî buyruunu

açklarken: "Yklmak üzere olan bir duvar kastedilmektedir
7
' dedi.

bnu’l-Enbârî Mesâhifte ve bn Merdûye'nin, Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine

göre Resûlullah (sallelBhu aleyhi vesellem) bu âyeti: " A*9 -UjJ IjI 1^-9 Jj>39

eklinde okumutur.

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "iiilfe
"3 ifadesini açklarken: "(Hzr) duvar eliyle örüp düzeltti” dedi.

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hârun: Bu âyet

Abdullah'n kraatnda: ">l âliâj cJL $)” eklindedir" dedi .

4

Firyabî, ibn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye'nin, Ubey'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber layuirf» aleyhi ««Hem) bu âyeti: "r^t& c,A«Stf dia jî" eklinde

eddesiz olarak okumutur.

5

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî vastasyla bildirir: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi «allem) bu olay onlara anlatp bitirdii zaman Ömer b. el-Hattâb:

"Allah’n rahmeti Musa’nn üzerine olsun. Eer sabretmi olsayd (Allah bize

kitabnda) bu olay tam olarak anlatrd” dedi.

ibn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye'nin, bn
Abbâs kanalyla Ubey b. Ka’b’dan bildirdiine göre Resûlullah Mailehu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: “Allah'n rahmeti bizim ve Musa'nn üzerine olsun " -

Resûlullah Maiiahu aleyh vubIImi) duaya kendi nefsinden balad- “Eer sabretmi

olsayd (Allah, Kitab'nda) bize onun kssasn (baka acayip olaylar da)

’KehfSur.77
1

KehfSur. 77

J KehfSur.77
* Ebû Ubeyd (sh. 176). Ubey b. Amr, bn Kesîr ve Yakûb (te) harfini eddesiz ve (ha)

harfini esre (elif) harfini eklemeden okumutur. Dier kiiler ise (te) harfini eddeli

olarak, (ha) harfini nasb ederek ve (elif) harfini ekleyerek okumulardr.
s bn Hibbân (6325) ve Hâkim (2/243, "sahîh").
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anlatrd. Fakat Musa: «Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk bana

yolda olma...»' dedi."
2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Onu yaralamak istedim ..."3 buyruunu açklarken: “Onu delmek

istedim, mânâsndadr" dedi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin, bn
Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiiaiishu aleyhi veniiem) bu âyeti:

"

lliî âiJli dii ^U" eklinde okumutur.

4

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka’b bu âyeti: “ j;.a- JSr ji-l

ILûp eklinde okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Bu âyet önceleri: " jS

lliî." eklinde okunurdu. Kral da sadece güzel gemileri alrd" dedi.

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebu'z-Zâhiriyye: “Hz.

Osman bu âyeti: “Çkt ÜJU ZLâJL jife «âli y3 01%" eklinde yazmtr"'

dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre uayb el-Cubâî: “Hzr'n öldürmü

olduu çocuun ad Ceysûrîdu" dedi.

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-

Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: oijrî jiîj ÇâiS û&i f&i' life

(=Çocua gelince, kendisi kafir, anas babas mümin insanlard)" eklinde

okurdu.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: “Bu âyet Ubey

b. Ka'b'n kraatnda: “^i^i oi*1 jiS* j\ü f&J life (=Çocua gelince, kendisi

kafir, anas babas mümin insanlard eklindedir)" dedi .

1

1

Kehf Sur. 76
1 bn Ebî eybe (10/219, 220), Ebû Dâvud (3984), Tirmizî (3385), Nesâî (11310) ve

Hâkim (2/574, "sahih").

3 Kehf Sur. 79
4 bn Cerîr (15/354) ve Hâkim (2/244, “sahih").

5 Ebû Ubeyd (sh. 175).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "lî-ii*” ifadesini açklarken:

"efkat gösterdik" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:”Bu âyet Abdullah'n

mushafnda: “rj&s lÜtiL jl dî; öUs" eklindedir” dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Onlar

azgnla ve küfre sürüklemesinden korktuk
"3 âyetin açklarken: "Ona olan

sevgilerinden dolay onun dinine tâbi olmalarndan korktuk” dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Matar bu âyet hakknda: "Eer çocuk

yaam olsayd anne babas onun sevgisiyle tümden helak olurdu” dedi.

ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uab 'da Katâde'den bildirdiine göre

Mutarrif b. e-hhîr der ki: "Bu çocuk doduu zaman anne babasnn

sevindiini ve öldürüldüü gün üzüldüklerini biliyoruz. Eer çocuk yaam
olsayd onlan helak edecekti. Ancak adam Allah'n kendisine takdir etmi

olduu eye raz olmutu. Allah'n mümin kiiye takdir ettii, kiinin kendi

nefsine takdir ettii eyden daha hayrldr. Allah'n sana sevmediin eyi

takdir etmesi sevdiin eyi takdir etmesinden daha hayrldr.”5

Ebû Ubeyd'in ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Daha

hayrl... bir çocuk ..."
6

âyetini açklarken: "Burada müslümanl daha iyi

yaayan bir çocuk kastedilmektedir” dedi .

7

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye:

"...Daha hayrl... bir çocuk..."
8

âyetini açklarken: "Burada daha dindar bir

çocuk kastedilmektedir” dedi. "...Daha... merhametli bir çocuk..."9 âyetini

hakknda ise: "Onlar çocuklarna kar, çocuklannn kendilerine olan

merhametinden daha fazla merhametlidir” dedi. Baka bir lafzda: "Anne

’ Abdurrezzâk (1/407).

* bn Cerir (15/357).

3 Kehf Sur. 80

* Fethu'l-Bâri'de (8/421) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
5 Beyhakî (10172).
6 Kehf Sur. 81

7 Fethu'l-Bâri'de (8/421) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
8 Kehf Sur. 81

9 Kehf Sur. 81
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babann iyiliine karlk onlara peygamber douran bir kz verildi"

eklindedir.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Daha

hayrl... bir çocuk.. ."J buyruunu açklarken: “Burada daha dindar bir çocuk

kastedilmektedir” dedi. "...Daha... merhametli bir çocuk..."3 buyruu

hakknda ise: "Bu daha sevecen mânâsndadr. Çünkü onlara peygamber

douran bir kz verildi" dedi.

bnu’l-MünztVin, Bestâm b. Cemîl vastasyla bildirdiine göre Yusuf b.

Ömer bu âyet hakknda: "Allah o çocuk yerine kendilerine ki peygamber

douran bir kz çocuu ihsan etti" dedi .
4

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Altnda onlara ait bir define vard ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Defineler bizden öncekiler içindi. Ancak bize haram klnmtr. Fakat

ganimet bizden öncekilere haram klnrken bize helal klnmtr. Kii taaccüp

ederek: “Definenin bizden öncekilere helal klnp bize haram klnmasnr

sebebi nedir?" demesin. Zira Allah dilediini helal, dilediini de haram klar.

Bu da sünnet ve farzlardr ki, baz ümmetlere helal, baz ümmetlere haram

klnrlar.”6

bn Ebî eybe, Zühd'öe Ahmed ve bn Ebî Hatim, Hayseme'den bildirin sa

b. Meryem (aleytasaian): “Mümin kiinin zürriyetine ne mutlu! Ne mutlu! Ondan

sonra(ki nesli) nasl da korunuyorlar" dedi. Sonra Hayseme: "...Babalar da

iyi bir insand ..."7 âyetini okudu.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Vehb: “Allah, salih bir

kul sebebiyle insanlardan bir topluluu korur" demitir.

bn Ebî Hâtim'in Bakiyye vastasyla bildirdiine göre Süleyman b. Süleym

Ebu Seleme der ki: “Tevrat'ta: «Allah bir nesil sebebiyle dier bir nesli hatta

1

Fethu'l-Bâri'de (8/421) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
1 Kehf Sur. 81

5 Kehf Sur. 81

4 Fethu'l-Bâri'de (8/421) geçtii üzere bnu'l-Münzir.

5 Kehf Sur. 82
6 Abdurrezzâk (1/407).

7 Kehf Sur. 82
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yedi nesli korur. Bir nesil sebebiyle de dier bir nesli hatta yedi nesli helak

eder» yazldr."

Ahmed Zühd'de Vehb (b. Münebbih)'den bildirir: "Yüce Allah'n, srail

oullarna buyurduklar arasnda unlar da vard: "Eer bana itaat ederseniz

sizden raz olurum. Sizden raz olursam sizi bereketli klarm. Bereketimin de

sonu yoktur. Bana kar asi olursanz, öfkelenirim. Öfkelenirsem, sizi

lanetlerim. Lanetim de çocuklardan yedi göbee kadar ular."
1

Ahmed’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) öyle demitir: "Yüce

Allah: «Öfkemden saknn. Zira öfkem üç ataya kadar ular. Rzam da sevin.

Zira nzam bütün ümmete yetiir» buyurmaktadr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Bunlar ben kendi

görüüme göre yapmadm ..."
2
âyetini açklarken: "O, Allah’n emrine itaat

eden görevli bir kuldu" dedi.

bn Ebî Hâtim, Rabî' b. Enes'ten bildirir: MûsakleytaeiBfn), hizmetçisi Yua' b.

Nûn’a: "iki denizin birletii yere varncaya kadar durmayacam ..."3

demiti. Musa (aieyhisseiam) bir balk avlayp onu azk edindi. Yanna tatl su alarak

yola çkt. stedii kayann dibine yetiti. Bir rüzgar çkt ve o yerin gitmek

istedii yer olup olmad hakknda üpheye dütü. Bal orada unutarak

yola devam ettiler. Can yemek isteyince hizmetçisine: "Yemeimizi getir!

Zira bu yolculuumuzda epeyce yorulduk"4 deyince, hizmetçisi: "Yannda

dinlendiimiz o kaya vard ya, bal ite orada unuttum. Onu bana

unutturan da eytandan bakas deil. Balk alacak bir ekilde denizde

yolunu tutup gitti
"5 karln verdi. bn Abbâs'tan iittiimize göre kendisi,

bu konuyu Ehl-i Kitab'dan baz âlimlerle konumutu. Musa (aleyhisselam), Rabbine

dua ederek (kendisinden daha bilgili kiiyle görümek) istemiti. Su kabnda

da tatl su vard. O sudan denize döktü ve baln izinden gitmeye balad. z

denizin içinde beyaz ta gibi olmutu. Mûsa(aieyhisseiim)bu izi takip ederek tekrar

o kayann yanna kadar vard. Kayann üstüne çkt ve elini kalannn üzerine

1 Ahmed (sh. 52).

1 Kehf Sur. 82
5 Kehf Sur. 60
4 Kehf Sur. 62
5 Kehf Sur. 63
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koyarak: "O adam görebilir miyim?” diyerek bakmaya balad. Artk kö^.ü

eyler düünmeye balamt.

Sonra onu gördü ve: “Ey Hzr! Allah'n selam üzerine olsun” dedi. Hzr:

“Allah’n selam senin de üzerine olsun ey Mûsa!” karln verdi. Mûsa

(aieytsseiam): “Benim Mûsa olduumu sana kim söyledi?” diye sorunca: “Sana

Hzr olduumu söyleyen kii söyledi" dedi. Mûsa (sieyhisseiam): “Ben seninle dost

olmak istiyorum. "Sana öretilen bilgilerden bana, doruya iletici bir bilgi

öretmen için sana tâbi olaym m?" 1

deyince, Hzr kendisine yaklaarak ona

nasihatte bulundu ve: "Ey Mûsa! Ama benim yanmda sabredemezsin. iç

yüzünü kavrayamadn bir eye nasl sabredebilirsin?"
3
Kii asla görmedii

bir ey gördüü ve ona ahit olduu zaman sabredemeyip bu nedir diye

sorar” dedi. Mûsa (aieyfisseiam) bunu kabul etmeyip srarla dostluunu isteyince,

Hzr: "Bana tâbi olacaksan, sana anlatmadkça bana hiçbir eyi

sormayacaksn ."5 Üç konuda acele edip bana kartn zaman seni

braknm” dedi. Onlar durmu etrafa baknrken kasabaya giden bir geni

gördüler. Hzr: “Ey gemidekiler! Celin bizi de geminize aln” diye çard.

Cemidekiler arkadalanna: “Biz korkunç bir yerde adamlar görmekteyiz.

Orada hrszlar olabilir, onlan gemiye almayalm” dediler. Cemi sahibi: “Ben

onlann yüzünde nur görmekteyim. Onlan gemiye alacam” dedi. Hzr gemi

sahibine: “Bu yolculan ne kadar bir ücretle bindirdin? Her birimiz onlann iki

kat kadar ücret veririz" dedi.

Bunun üzerine onlan gemiye alp yollanna devam ettiler ve sonunda kara

göründü. O kasaba sahibi de buradan geçen güzel ve kusursuz bir gemi

olursa ona benim için el koyun” demiti. Hzr'a da gemiyi almamalan için

kusurlu bir hale getirmesi emredilmiti. Hzr gemiyi deldi ve gemi içine su

almaya balad. Bunun üzerine Mûsa (aWmei«m) öfkelenerek: "Sen onu

içindekileri bomak için mi deldin? Dorusu alacak bir ey yaptn !"4

dedi. Giysilerinden tutarak Hzr' denize atmak istedi ve: “Onlarn helak

olmasn m istiyorsun? Biliyorsun ki ilk helak olacak kii sensin” dedi.

Musa'nn (aieytusaM öfkesi arttkça deniz kabanyor, öfkesi azaldkça da

’ Kehf Sur. 66
1 Kehf Sur. 67,68

* Kehf Sur. 70
4 Kehf Sur. 71
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sakinleiyordu. Yua' b. Nûn, Mûsa'ya (aieyhsseism): "Verdiin sözü hatrlamyor

musun?" dedi. Hzr geldi ve: "Ben sana, yanmda sabredemezsin demedim

mi?"' dedi. Bunun üzerine Musa'nn (aleyhsseiam) aklna (örenmek istedii) ilim

geldi ve: "Unuttuum bir eyden dolay beni sorumlu tutma ve iimi de

zorlatrma !"2 karln verdi. Kasabaya vardklar zaman Hzr: "Ancak

batma korkusuyla size yetiebildiler" dedi. Sonra gemi sahibine dönerek:

"Ben senin için hayrl olan istedim" dedi. Onlar da bu olayn sonunda Hzr'n

görüünü takdir ettiler. Allah da gemiyi öncesi gibi yapt.

Sonra yollanna devam ettiler. Bir gençle karlatlar. Hzr'a onu

öldüreceksin diye emredildi ve onu öldürdü. Mûsa (aieyhisseiam): "Suçsuz bir cana,

ksas olmaksnz kydn!" dedi. Hzr: "Benim yanmda sabredemezsin

demedim mi?"3 dedi. Mûsâ: "Eer bundan sonra sana bir ey sorarsam artk

bana yolda olma ve bu konuda hakl olarak bir mazeretin olur
"4 dedi.

"Tekrar yola koyuldular. Bir köye geldiklerinde köylülerden yemek

istediler. Ancak köylüler onlar arlamaktan kaçndlar. Köyde eilmi,

yklmak üzere olan bir duvar gördüler. Hzr eliyle duvar düzeltti. Mûsâ:

"isteseydin bu i için bir ücret alrdn"5 dedi. Bunun üzerine Hzr: "Ben senin

için vermi olduum sözleri yerine getirdim. "te bu, seninle benim

ayrlmamz gerektiriyor ..."
6 Çocua gelince onun babas mümin bir kiiydi.

O birine öfkelendii zaman mutlaka öfkelendii kiiye ve babasna beddua

ederdi. Allah çocuu öldürterek anne babasn bedduadan korudu. Daha

sonra onu anne babasna kar daha iyi daha efkatli bir çocukla deitirdi.

"Duvar ise ehirdeki iki yetim çocua ait idi. Altnda onlara ait bir define

vard ..."7
dedi. ittiimize göre o define ilim idi. O çocuklar da o ilmi aldlar.

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Haan b. Umara, babasndan öyle bildirir:

bn Abbâs'a: "Musa'nn (aieyhisseiem), beraberinde olan hizmetçisini daha sonra

zikrettiini görmüyoruz" denilince, bn Abbâs bu hizmetçinin kssasn anlatt

ve öyle dedi: "Bu hizmetçi bir sudan içince ölümsüz oldu. Âlim (Hzr) onu

’ Kehf Sur. 73
1 Kehf Sur. 73

* Kehf Sur. 75
4 Kehf Sur. 76
5 Kehf Sur. 77
6
Kehf Sur. 78

7 Kehf Sur. 82
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alp gemiye bindirdi ve bu gemi denize açld. Cemi kyamet gününe kadar

dalgalarn içinde yol alp duracaktr. Çünkü o sudan içmemesi gerekiyordu.”’

bn Kesîr: "Ravi Haan metruk biridir. Babas ise tannmayan biridir”

demitir.

ibn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Yusuf b. Esbât der ki: Bana

nakledildiine göre Hzr, Musa'dan (aieyiMttiar) aynlmak istedii zaman ona: "Ey

Musa! lmi onunla amel etmek için ören. Onunla konumak için örenme”

dedi. Yine bize bildirildiine göre Mûsa (MfesdMO, Hzr'a: “Bana dua et”

deyince, Hzn "Allah sana itaati müyesser eylesin” diye dua etti .

1

Ahmed'in Zühd'de bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Hzr,

Mûsa (bMbjbM ile karlat zaman: "Ey Mûsa! Husumeti içinden at. Bir

ihtiyacn olmadan bir yere gitme. Gülünecek bir ey olmadan gülme, evinde

kal ve günahlann için ala” dedi .

3

bn Ebi'd-Dünyâ, uabul-mân ’da Beyhakî ve ibn Asâkir'in bildirdiine

göre Ebû Abdillah el-Malatî der ki: "Mûsa (afeytumian), Hzr'dan aynlaca zaman:

"Bana tavsiyede bulun” dedi. Bunun üzerine Hzr: "Faydal biri ol ve zararl

biri olma. Güler yüzlü ol ve ask suratl olma. Husumeti içinden at ve bir

ihtiyacn olmadan bir yere gitme. Kimseyi günahndan dolay ayplama ve

günahlann için ala ey mrân’n olu!” dedi .

4

bn Asâkir'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Hzr, Mûsa’ya

(sleyiisRam): "Ey Mûsa! nsanlar dünyada, ona önem verdikleri kadar azap

görürler” dedi.

Ukaylî'nin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr): "Hzr en yüksek ve en alçak

denizler arasnda bir minber üzerindedir. Denizdeki bütün canllara onu iitip

itaat etmeleri emredildi. Sabah akam ruhlar ona arz edilir” dedi .
5

’ bn Cerîr (15/329, 330), Târih (1/375).
1 bn Asâkir (16/416).

3 Ahmed (sh. 61).

4 Beyhakî (6694).

5 el-sâbe'de (2/293) geçtii üzere Ukaylî. Ukaylî: "Abdullah b. el-Muîre asl olmay an

eyler aktarmaktadr" dedi.
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bn âhîn'in bildirdiine göre Husayf: “Peygamberlerden dördü diridir.

Bunlardan sa ve drîs (aievhimesseiam) gökyüzündedir. Hzr ve lyâs (aleyhimessBiam)

yeryüzündedir. Hzr denizde, arkada ise karadadr" dedi .

1

Hatîb ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib der ki: Ben Kabe'de

tavaf ederken bir kii Kabe'nin örtüsüne tutunmu ve: “Ey iittii hiçbir ey
kendisini dier eyi iitmekten alkoymayan! Ey isteklerin çokluu kendisini

yanlla sevk etmeyen! Ey srarla isteyenlerin istekleri karsnda aciz

kalmayan, Allahm! Bana affnn serinliini ve rahmetinin tadn tattr" diye

dua ediyordu. Ona: “Ey Allah’n kulu, bu sözleri tekrar et" dediimde: “Sen

bunlar iittin mi?” dedi. “Evet, iittim" dedim. Bunun üzerine o: “Hzr'n can

elinde olana yemin olsun ki, bu sözleri farz namazdan sonra söyleyen bir

kiinin günahlar Âlic çölü kumu taneleri saysnca, yamur taneleri saysnca

ve aaçlarn yapraklar saysnca olsa bile mutlaka hepsi balanr" dedi. Bu

kiide Hzr idi .

2

Ebu'-eyh el-Azame 'de ve Ebû Nuaym'n Hilye 'de bildirdiine göre

Ka'bu’l-Ahbâr der ki: Hzr b. Âmîl bir grupla beraber binerek Hind denizine

(Çin denizine) geldi ve dostlanna: “Ey dostlarm! Beni denize indirin" dedi.

Dostlan da onu denize indirdi. O günlerce denizde kald ve sonra geri çkt.

Dostlan ona: “Ey Hzr! Ne gördün? Zira Allah sana ikramda bulundu ve seni

suyun bu derin yerinde korudu" dediler. Hzr u karl verdi: “Beni

meleklerden bir melek karlad ve bana: “Ey günahkâr insanolu! Nereden

gelip nereye gidiyorsun?" dedi. Ben: "Bu denizin derinliini görmek istedim”

dedim. Bunun üzerine melek: “Dâvud (aieytosseiam) zamannda biri bu denizin

dibine doru inmiti. u ana kadar ancak üçte birini inebildi. Tam üç yüz yl

önce inmiti” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Bakiyye der ki: Ebû Sâid bana anlatt ve:

“ittiime göre Hzr'n, Mûsa'dan (aieyhisseiam) ayrlaca zaman ona tavsiye

ettii son ey: «Günahkâr birini günahndan dolay ayplamaktan sakn. Yoksa

sen de ayn duruma düersin» cümlesiydi" dedi.

1

el-sâbe'de (2/293) geçtii üzere bn âhîn.
2
Hatîb (4/118, 119) ve bn Asâkir (16/425, 426).

i Ebu'-eyh (927) ve Ebû Nuaym (6/7).
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Taberânî ve bn AsâkVin, Ebu Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah

(sB)a<iahuierhi«BBien)ashâbna: "Size Hzr'dan bahsedeyim mi?" diye sordu. Ashâb:

“Olur yâ Resûlullah!" deyince, Resûlullah (t^iaiiahu aJeyti veseHen) öyle buyurdu: "Bir

gün Hzr, srail oullan çarsnda yürürken mükâteb biri kendisini gördü ve:

«Bana tasaddukta (maddi yardmda) bulun, Allah seni mübarak klsn» dedi.

Hzr: «Allah'a iman ettim. Allah'n dedii olur. Sana verecek bir eyim

yoktur» karln verdi. Fakir: «Ben senden Allah nzas için istedim. Bana

niye tasaddukta bulunmadn ki? Ben senin simana baktm ve yüzünde bereket

gördüm» dedi. Bunun üzerine Hzr: «Allah'a iman ettim. Beni alp satman

dnda saru verecek bir eyim yoktur» dedi. Fakir: «Bu doru olur mu?»

deyince: «Evet olur, ben hakk söylüyorum. Sen benden çok büyük bir ey adna

istedin. Ben de seni Rabbimin vechi hürmetine bo çevirmek istemiyorum. Beni

sat» dedi. Sonra çarya gittiler ve Hzr' dört yüz dirheme satt.

Hzr uzun bir süre kendisini satn alan kiinin yannda kalm ancak sahibi

kendisini hiçbir ite çaltrmamh. Hzr sahibine: «Beni bir eyler kazanmak

için satn aldn. Bana bir i göstersen» deyince, adam: «Sana ar bir i

yaptrmak istemiyorum. Sen yal ve zayf birisin» dedi. Hzr: «Bana ar
gelmez» deyince: «O zaman kalk ve u talan ta» dedi. O talan da alt kii

ancak bir günde tayabilirdi. Adam bir ihtiyacndan dolay bir yere gitti. Geri

geldiinde bir saat içinde talann tanm olduunu görünce: «yi yaptn,

güzel yaptn ve güç yetiremezsin sandm eye güç yetirdin» dedi. Sonra

adamn bir sefere çkmas gerekti. Bunun üzerine Hzr'a: «Seni emin biri olarak

görüyorum ve ailem için seni güzel bir vekil olarak brakyorum» dedi. Hzr:

«Bana bir i göster» dedi. Adam yine: «Sana ar bir i vermek istemiyorum»

karln verdi. Hzr: «Bana ar gelmez» deyince: «O zaman ben geri

dönünceye kadar ev yapmam için kerpiç yap» dedi. Adam sefere çkt ve geri

döndüünde ina edilen evini gördü.

Hal böyle iken Hzr’a: «Sana Allah için soruyorum. Senin yolun ve

durumun nedir?» diye sordu. Hzr: «Bana Allah için sordun. Allah'n rzas

beni köle durumuna düürdü. Ben önceden iitmi olduun Hzr’m. Fakir biri

benden bir sadaka istedi. Ancak benim ona verecek hiçbir eyim yoktu. Fakat

benden Allah rzas için istemiti. Ben de ona kendimi verdim ve beni art.

Sana unu bildireyim. Kimden, Allah rzas için bir ey istenir de yannda

olduu halde vermezse kyamet gününde bu kii etsiz kemiksiz ses çkaran kuru

bir deri olarak huzurda duracaktr» dedi. Adam: «Allah'a iman ettim. Bilmeden
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sana ar iler yaptrdm ey Allah'n Peygamberi» dedi. Hzr: «Sorun deil,

sen güzel ve ho davrandn» karln verdi. Adam: «Annem babam sana feda

olsun ey Allah'n Peygamberi! Malm ve ailemi Allah'n sana bildirmi olduu

ekilde kullanmak ve kendini azat etmek arasnda seni muhayyer brakyorum»

dedi. Hzr: «Beni azat etmeni ve Rabbime ibadet etmeyi isterim» dedi. Bunun

üzerine adam Hzr’ azat edince, Hzr: «Beni kölelie düüren sonra da ondan

kurtaran Allah'a hamd olsun» diye dua etti.
,n

Beyhakî’nin uabu'l-mân'da Haccâc b. Farâfisa'dan bildirir: ki kii

Addullah b. Ömer’in yannda alveri yapyordu. Bunlardan biri çok yemin

ediyordu. Hal böyle iken oradan biri geçti ve yanlarnda durarak çok yemin

eden kiiye: "Ey Allah’n kulu! Allah'tan kork ve çok yemin etme. Çok yemin

etmen rzkn arttrmaz. Yemin etmemen de rzkn azaltmaz" dedi. Yemin

eden kii: "Seni ilgilendiren iine bak" deyince, adam üç defa: "Bu beni

ilgilendiren bir eydir" diyerek ona cevap verdi. Gidecei zaman da: "Doru

söylemek sana zarar verecek olsa da onu sana fayda verecek yalana tercih

etmen imann alâmetindendir. Yaptn eyden fazlasn da söyleme" dedi ve

gitti. Abdullah b. Ömer: "Bu kiiye yeti te söyledii bu sözleri yaz" dedi.

(Yemin eden bu kiiye yetiince): "Ey Allah'n kulu! Bana söylediin bu sözleri

yazdr. Allah’n rahmeti üzerine oldun" deyince, adam: "Allah'n takdir etmi

olduu yerine gelecektir" diyerek bu sözleri ona ezberletene kadar tekrar

etti. Sonra yoluna devam etti. Ayann birini mescide koyduu zaman

anlayamadm, yeryüzü onu yalayarak yok mu etti yoksa gökyüzüne mi çkt?"

Ravi der ki: Öyle görünüyor ki onlar ya Hzr', yada lyas' (aieyhimesseiam)

görmülerdi .

2

Hâris b. Ebî Usâme’nin Müsned’de zayf bir isnâdla Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi vESBlem) öyle buyurmutur: "Hzr denizde, Elyesa' ise

karadadr. kisi de her gece Zülkameyn’in, insanlar ile Yecûc ve Mecûc

1

Taberâriî (7530) ve bn Asâkir (16/417). bn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (2/254): "Bu

hadisin merfû olarak rivayet ekli yanltr. Bu daha çok mevkûf hadise benzemektedir.

Kavilerinden tanmadm kiiler vardr" demitir. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu't-

Terîb, 507).

’ Beyhakî (4856).
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arasnda yapm olduu edde buluur. Her yl hac ve umre ederek bir yl

sonrasna yetecek kadar zemzemden içerler."'

bn Asâkir'in bildirdiine göre Ebû Revvâd: “lyas ve Hzr (sieyhimesBBm),

Ramazan ay orucunu Beytü'l-Makdis'te tutarlar. Her yl hac ederek dier yla

yetecek kadar zemzem suyundan içerler" dedi .

1

Ukaylî, el-Efrâd'da Dârakutnî ve bn Asâkir’in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi reseiiem) öyle buyurmutur: "Hzr ve lyas her

yl hac mevsiminde buluur. Her biri dier arkadann ban tra eder ve u
kelimeler üzeri uynlrlur: «Alluh'n adyla, maallah. Hayn Allah'tan baka

kimse getiremez, maallah. Kötülüü Allah'tan baka kimse gideremez,

maallah. Ne kadar nimet varsa Allah'tandr, maallah. "Lâ havle velâ kuvvete

illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)"»" bn Abbâs: “Kii bu

sözleri sabah akam üçer defa söylerse Allah onu, suda boulmaktan,

yanmaktan, hrszlktan, eytandan, (zalim) idareciden, ylan ve akrep

sokmasndan korumas altna alr" dedi .
3

& 0*

"(Ey Muhammedi) Bir de sana Zülkameyn hakknda soru

soruyorlar. De ki: «Size ondan bir an okuyacam.»"
(Keli/ Sur. 83)

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirin Yahudiler Hz. Peygamber'e (sfehhu aleyhi

veseiiem): "Ey Muhammedi Sen brâhîm'i, Mûsa’y, îasa'y (aieytemusseiam) ve bizden

iitmi olduun dier peygamberleri zikretmektesin. Bize Tevrat'ta sadece

bir yerde zikredilen peygamberden bahset" dediler. Hz. Peygamber (sslBiahu

Bieyh vesaiiem): "O da kimdir
?"

diye sorunca: "Zülkameyn" cevabn verdiler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi vesilem): "Onun hakknda bana bir ey
bildirilmedi" buyurdu. Yahudiler içlerinden onu yendik diyerek ve sevinere<

gittiler. Onlar daha kapya varmadan Cibril: “(Ey Muhammedi) Bir de sana

1

Haris (930). Hâfz bn Hacer: "Abdurrahîm ve Ebân metruk kiilerdir" dedi.
1 bn Asâkir (16/428).

* Ukaylî (1/224, 225), sâbe 'de (2/305) geçtii üzere Dârakutnî ve bn Asâkir (16/426,
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Zülkameyn hakknda soru soruyorlar. De ki: "Size ondan bir an

okuyacam... Artk onu ne aabildiler, ne de delebildiler
" 1

âyetleri ile indi.

bn Ebî Hâtim, ufre’nin azatls Ömer'den bildirir: Ehl-i Kitâb'dan bir grup

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi mailem) yanna girerek: "Ey Ebu'l-Kâsm! Yeryüzünde

seyahat eden adam hakknda ne dersin?" diye sordular. Resûlullah (saiieiiahu aleyhi

veseiiem): "Bu konuda bir bilgim yoktur" buyurdu. Onlar bu durum üzere iken

tavanda bir ses iittiler. Hz. Peygamber (saitonahu aleyh, veseiiem) vahyin geldiini

hissetti ve bu sebeple sevindi. Sonra: "(Ey Muhammedi) Bir de sana

Zülkameyn hakknda soru soruyorlar. De ki: "Size ondan bir an

okuyacam" 2
âyetini okudu. Resûlullah (sallallahu aleyh, veseiiam) konuyu zikredince,

onlar: "Sana onun haberi verildi ey Ebu'l-Kâsm! Bu sana yeter" dediler.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu aleyh veaiiem): "Eski Yemen kral

lanetli midir, deil midir bilmiyorum. Zülkameyn peygamber midir, deil midir

bilmiyorum. Hadler (eri cezalar) uygulanan kiiler için kefaret midir, deil

midir bilmiyorum" buyurmutur. 3

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Sâlim b. Ebî’l-Ca’d der ki: Hz. Ali’ye,

Zülkameyn hakknda: "O, peygamber midir?" diye sorulunca:

"Peygamberinizin (saiy* aleyhi meiM: «O, Allah'a kar samimi olan ve Allah

tarafndan temizlenen kiidir

»

buyurduunu iittim" karln verdi.

bn Abdilhakem Futûh Msr'da, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-

Enbârî Mesâhifte, bn Ebî Âsim Sünne’de ve bn Merdûye'nin Ebû’t-Tufeyl

vastasyla bildirdiine göre bnu'l-Kevvâ’, Ali b. Ebî Tâlib’e, Zülkameyn’i

sorarak: "O peygamber miydi, yoksa melek miydi?" dedi. Ali u karl verdi:

"O ne bir peygamber ne de bir melekti. Ancak o salih bir kuldu. O, Allah',

Allah ta onu sevmiti. O, Allah’a kar samimi olmu ve Allah tarafndan

temizlenmiti. Allah onu kavmine gönderdi ve kavmi onun bann bir

tarafna (boynuzuna) vurarak öldürdü. Sonra Allah, cihad etsin diye onu bir

daha diriltti ve kavmine gönderdi. Bu sefer bann dier tarafna

1

Kehf Sur. 83* 97
1 Kehf Sur. B3
3 bn Kesîr, Tefsir’de (7/242) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (1/36, 2/450,

“sahih").
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(boynuzuna) vurdular ve onu bir daha öldürdüler. Allah, cihad için onu tekrar

diriltti. Bu sebeple de Zülkameyn (iki boynuz sahibi) diye adlandrld.

Aranzda da onun gibisi vardr."

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Zülkameyn, Abdullah b. ed-

Dahhâk b. Ma’ad’dir" dedi.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Amn "Zülkameyn

bir peygamberdi" dedi.

bn Ebî Hâtim’in, Ahvas b. Hakîm'den, onun da babasndan bildirdiine

göre Hz. Peygamber'e (oiiafehj aleyhi vanfam), Zülkameyn hakknda sorulunca: "O,

sebeplerine dayanarak yeryüzünü dümdüz eden bir kraldr" buyurdu.

bn Abdi'l-Hakem Futûh Msr'da, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh'in el-Azame'de Halid b. Ma'dân el-Kelâî'den bildirdiine göre

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Zülkameyn hakknda sorulunca: "O, sebeplerine

dayanarak yeryüzünü altndan dümdüz eden bir kraldr" buyurdu .

1

bn Abdi'l-Hakem, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, el-Azdâd'da bnu'l-Enbâri

ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Mina’da bir kiinin: "Ey

Zülkameyn!" diye çardn iitti. Ona: "Siz peygamberlerin isimleriyle

isimler taktnz. Ne oluyor da krallarn/meleklerin isimlerini takyorsunuz"

dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in, Cübeyr b. Nufeyriden bildirdiine göre Zülkameyn,

Allah'n yeryüzüne indirmi olduu ve her ey hakknda kendisine bilgi vermi

olduu bir melektir.

îrâzî'nin el-Elkâb'da Cübeyr b. Nufeyr'den bildirdiine göre Yahudilerden

hahamlar Hz. Peygamber'e (saiiaiiiihu aleyhi vesaiiem): "Eer peygambersen bize

Zülkameyn'den bahset" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (rfaUah aleyh «neiiem .:

"O, sebeplerine dayanarak yeryüzünü dümdüz eden bir melektir/kraldr
’

buyurdu.

1 bn Abdilhakem (sh. 40), bnu'l-Enbâri, el-Azdâd (sh. 354) ve bn Ebî Âsim (1318).

1 bn Abdilhakem (sh. 39) ve Ebu'-eyh (985).

5 bn Abdilhakem (sh. 39) ve bnu'l-Enbâri (353).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Zülkameyn dou ve bat

arasndaki tek uyanc kii idi. O iki edde de ulamtr. Onun peygamber

olduunu hiç (bir kimseden) iitmedim” dedi.

Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre Ebu'l-Verkâ’ der ki: Ali b. Ebî

Tâlib’e: “Zülkarneyn’nin boynuzlan nedendir?” diye sorduumda: “Belki de

onun boynuzlannn altn veya gümüten olduunu sanyorsun. O, Allah’n

insanlara göndermi olduu bir peygamberdir. Bir kii kalkp bann sa
tarafna (sa boynuzuna) vurdu ve onu öldürdü. Sonra Allah onu bir daha

dirilterek insanlara gönderdi. Bu defa da bir kii kalkp bann sol tarafna

(sol boynuzuna) vurarak onu öldürdü. Bu sebeple ona iki boynuzlu ad

verildi” dedi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre brâhîm b. Ali b. Abdillah b. Câfer:

“Zülkarneyn’in iki boynuzlu dîye adlandrmasnn sebebi Allah yolunda

bana (sa ve sol boynuzlanna) iki defa vurulup yarlmasndandr. O zenci

biri idi” dedi .

2

Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: “Zülkameyn ilk sank saran

kiidir. Onun banda sr trna gibi kprdayan iki boynuz vard. Onlar

kapatmak için sank sarmtr. O, kâtibiyle beraber hamama girmiti.

Hamamda boynuzlarnn üzerinden san kaldnp kâtibine: “Bunu senden

baka gören yoktur. Eer bu konuda kimseden bir ey iitirsem seni

öldürürüm” dedi. Kâtip hamamdan çkp gitmiti. Sanki üzerinde ölüm vard.

Sahraya gidip azn yere koyarak: “Bilmi ol ki, kraln iki boynuzu vardr.

Bilmi ol ki, kraln iki boynuzu vardr” dedi. Allah o sözlerle yerden iki kam
bitirdi. Bir gün bir çoban oradan geçti ve bu kamlar çok beendi. Onlan

keserek düdük yapt. Ancak her öttürmesinde kamlardan: “Bilmi ol ki,

kraln iki boynuzu vardr” sözleri çkyordu. Bunun üzerine bu haber ehirde

yayld. Zülkameyn, kâtibini çartp: “Ya bana doruyu söylersin, ya da seni

öldürürüm” dedi. Kâtip te kendisine durumu anlatt. Zülkameyn: “Bu,

Allah'n aça çkmasn istedii bir eydir” dedi ve sar bandan kaldrd .
3

1 Ebu'-eyh (969).

1 Ebu'-eyh (971).

3 Ebu'-eyh (976).
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bn Abdi'l-Hakem Futûh Msr'da, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî

Delâil’öe, Ukbe b. Âmir el-Cuhenî’den bildirir: Ben, Resûlullah'a Maiiahu aleyh

veseiiem) hizmet ederdim. Bir gün yanna gittiimde kaps önünde Ehl-i

Kitab'dan bir grup vard. Yanlannda bir Mushaf ta bulunmaktayd. Onlar:

"Peygamberin yanna girmemiz için kim bize izin ister?" dediler. Ben Hz.

Peygamber'in yanna girdim ve durumu haber verdim. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu *yh «selem): “Ne oluyor ki, bana bilmediim eyler hakknda

soruyorlar. Ben ancak Rabbimin bana öretmi olduu eyleri bilen bir kulum.

Bana abdest suyumu getir

"

buyurdu. Ona abdest suyunu getirince abdest ald

ve iki rekat namaz kld. Sonra da bana: “Dardaki grubu ve ashâhm içeri

al" buyurdu. Ancak ben yüzünde sevinç ve müjde görüyordum. Ben onlara

girmelerini söyleyince içeri girdiler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesalBm) onlara:

"sterseniz siz konumadan önce ne sormaya geldiinizi ben söyleyeyim.

sterseniz ben söylemeden önce siz söyleyin " buyurdu. Onlar: "Hayr, sen söyle

deyince, Resûlullah (uiieiiahu aleyhi vesellem) öyle devam etti: "Siz bana Zülkameyn

hakknda sormaya geldiniz. lk olarak o Romal bir genç idi. Sonra ona

hükümdarlk verildi ve Msr sahiline varana kadar hep yol ald. Orada:

«skenderiye» denilen bir ehir ina etti. Bu ii bitirdii zaman Yüce Allah ona

bir melek gönderdi ve melek onu alarak gökyüzüne yükseldi. Sonra ona:

«Altnda bulunan eylere bak» dedi. Zülkameyn aa baktnda: «Kendi

ehrimi ve beraberinde baka ehirler görüyorum» dedi. Melek onu daha da

yükselterek: «Altnda bulunan eylere bak» deyince, Zülkameyn: «Kendi

ehrimle dier ehirler birbirine kart, artk onu dierlerinden ayrt edemez

oldum » dedi. Melek onu daha da yüksee çkarp: «Altnda bulunan eylere

bak» dedi. Zülkameyn: «Sadece kendi ehrimi görüyorum. Baka ehir

gömüyorum» dedi. Bunun üzerine melek ona: «te o yeryüzünün tamamdr.

Etrafn çevirdiini gördüün o ey ise denizdir. Yüce Allah sana yeri

göstermek istedi ve sana orada bir saltanat verdi. Sen yeryüzünde yürü, cahile

öret, ilim adamna da sebat ver» dedi.

Zülkameyn güne bahneaya kadar yürüdü. Sonra da güne douncaya

kadar yürüdü. Sonra iki eddin yanna ulat. Bu sedler yumuak iki dadan

olumaktayd. Onlarn üzerinde ne varsa kayp düerdi. Bir sed yaparak Yecûc

ve Mecûc'un bulunduu yeri geçti. Orada yüzleri köpek yüzü gibi olan bir

kavim gördü. Bunlar Yecûc ve Mecûc ile savayordu. Onlar geçtikten sonra

köpek yüzlülerle savaan ksa boylu bir ümmet gördü. Sonra ksa boylu
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ümmetle savaan kuu kuu gibi olan bir ümmet gördü. Sonra koca talan

yutan ylanlar eklinde olan bir ümmet gördü. Sonra da yeryüzünde akp giden

denize geldi." Ehl-i Kitab: “ehadet ederiz ki onun durumu senin anlattn

gibidir. Biz de onu kitabmzda bu ekilde bulmaktayz” dediler.

1

bn Asâkir, Ka'bu'l-Ahbâr’n dostu Süleyman el-Eec’den bildirir:

Zülkameyn sürekli seyahat eden salih bir kii idi. Âdem'in (aieyhsseiam) indirildii

dada durduu zaman onun izlerine bakarak korktu. Büyük sancan sahibi

Hzr ona: “Ne oluyor sana ey kral!” deyince, Zülkameyn: “Bu,

Âdemoullannn izidir. Ellerinin, ayaklarnn ve yarasnn yerini görmekteyim.

Yine etrafndaki kendilerinden krmz su szan kuru aaçlar görmekteyim.

Bunlann bir durumu vardr" dedi. Kendisine ilim ve güzel anlay verilen Hzr:

"Ey kral! Büyük hurma aacndaki asl kad görüyor musun?” dedi.

Zülkameyn: “Evet görüyorum” karln verince, Hzr: “Bu kat sana

burann haberini verecektir” dedi. Hzr her yazy okuyabilirdi. O: "Ey kral!

Onun üzerinde bir yaz görmekteyim” dedi ve yazy okumaya balad:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'n adyla. Bu, insanlann babas Âdem'dendir.

Ey zürriyetim ve kzlarm! Size, sözleri yumuak, ama içi fücur ile dolu,

hepimizin düman olan blis'ten saknmanz tavsiye ederim. O beni

Firdevs'ten dünya topra üzerine indirdi ve bu yerime atldm. Bir hata

yüzünden iki yüz yldan beri kimse bana bakmamaktadr. Bu da benim

izimdir. Bu aaçlar da gözyalanmla biten aaçlardr. Bu toprakta da tövbem

kabul olundu. Piman olmadan önce tövbe edin. Size ölüm gelmeden önce

önünüzde göreceiniz ameller ileyin." Zülkameyn indi ve Âdem’in oturmu

olduu yerin izini sildi. O iz yeri seksen üç mil idi. Sonra Zülkameyn aaçlan

sayd. Tam dokuz yüz aaç vard. Hepsi de Âdem’in (aieyhsseiam) gözyalanyla

bitmiti. Bu aaçlar Kâbil, Hâbil'i öldürdüü zaman kurumu ve kan alamaya

balamt. Zülkameyn, Hzr'a: “Geri dönelim, artk dünyadan bir ey
istemem” dedi .

2

1 bn Abdilhakem (sh. 38, 39), Ebu'-eyh (975) ve Beyhakî (6/295, 296). bn Kesîr

Tefsifde (5/185) hadisin merfû olarak sahih olmadn, büyük ihtimalle srailiyyattan

olduunu söylemitir.
1 bn Asâkir (17/355, 356).
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bn Abdilhakem'in Futûh Msr'da bildirdiine göre Süddî: “skender'in

burnu üç arnd" dedi .

1

bn Abdilhakem'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Zülkarneyn, kral ve

salih bir kii idi" dedi .

2

bn Abdilhakem, bn Ebî Hatim ve el-Elkâb'de îrâzî'nin bildirdiine göre

Ubeyd b. Ti'lâ: “Zülkarneyn (iki boynuzlu) diye adlandrmasnn sebebi

sarnn altnda belli olan iki küçük çkntnn olmasdr" dedi .

3

Ahmed Zühd'de, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in el-

Azame'de bildirdiine göre Vehb b. Münebbih’e, Zülkarneyn hakknda

sorulunca: “Ona vahiy gelmemitir. O bir krald" dedi. “Niçin Zülkarneyn (iki

boynuzlu) diye adlandnld?" diye sorulunca da: “Bu konuda Ehl-i kitab

ihtilafa dümütür. Onlarn bir ksm: «O, Rumlara ve Perslere hâkim oldu"

derken, bir ksm da: “Onun banda boynuza benzer iki çknt vard» diyor"

karln verdi .

4

bn Ebî Hâtim'in Bekr b. Mudar'dan bildirdiine göre Hiâm b.

Abdilmelik'e Zülkarneyn hakknda: “O, peygamber miydi?" diye sorulunca u
karl verdi: “Hayr deildir, ancak ona dört haslet verilmitir. O gücü

yettii halde affeder, söz verdii zaman sözünde durur, konutuu zaman

doru söyler ve bir sonraki gün için bir ey kaldrmazd."

bn Abdilhakem'in bildirdiine göre Yûnus b. Ubeyd: “Onun Zülkarneyn

(iki boynuzlu) diye adlandrmasnn sebebi, banda onlarla vurduu iki saç

örgüsünün olmasndadr" dedi .

5

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Onun

Zülkarneyn (iki boynuzlu) diye adlandrmasnn sebebi Güne'in doduu vc:

batt yere ulam olmas sebebiyledir" dedi .

6

1 bn Abdilhakem (sh. 42).

1 bn Abdilhakem (sh. 39).

J bn Abdilhakem (sh. 40).

4 Ebu'-eyh (962).

5 bn Abdilhakem (sh. 40).

6 Ebu'-eyh (970).
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bn Abdilhakem'in Futûh Msr'da bildirdiine göre bn ihâb: "Onun

Zülkarneyn (iki boynuzlu) diye adlandrlmasnn sebebi, Güne'in dou
boynuzu ile bat boynuzuna ulam olmas sebebiyledir" dedi .

1

bn Abdilhakem'in bildirdiine göre Katâde: "skender, Zülkarneyn'in

kendisidir" dedi .

1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, bn shâk vastasyla Ehl-i

Kitab’n Müslüman olan Acemlerinden haberler nakledenlerden bildirdiine

göre ondan miras olarak aldklar ilme göre Zülkameyn, Msrl salih bir kii

idi. O, Yunanl Merzebe b. Merzebe'dir. Yunan b. Yâfis b. Nuh'un

soyundandr.
3

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin, Ubeyd b. Umeyr’den bildirir: "Zülkameyn

yaya olarak hacca gitmi ve bunu iiten Hz. brâhîm onu karlamtr."4

îrâzî'nin el-Elkâb 'de bildirdiine göre Katâde: "Onun Zülkarneyn (iki

boynuzlu) diye adlandrlmasnn sebebi iki tane saç örgüsünün

bulunmasyd" dedi.

bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre Zülkameyn, Rumlarn

idarecisi idi ve onlarn ilerinin yönetiminden sorumluydu. Bulutlann kendisi

için boyun emesiyle serkelik etmesi arasnda tercihte bulunmas istenince,

boyun emelerini tercih etti. O, bulutlara binerdi.

bn shâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, el-Elkâb 'de îrâzî ve Ebu'-eyh,

daha önceki tarihsel olaylar hakknda bilgisi olan Vehb b. Münebbih el-

Yemânî'den bildirir: "Zülkarneyn, Romal bir kiiydi. O, Romallardan yal bir

kadnn tek oluydu ve ismi skenderîs idi. Onun Zülkameyn (iki boynuzlu)

diye adlandrlmasnn sebebi bann iki tarafnn bakr olmasyd. Zülkameyn

bulu çana geldii zaman salih bir kiiydi. Yüce Allah ona: "Ey Zülkameyn!

Seni yeryüzü ümmetlerine göndereceim. Onlarn arasnda iki ümmet vardr

ki, aralarnda yeryüzünün bütün boyu vardr. Baka iki ümmet vardr ki

aralarnda yeryüzünün bütün eni vardr. Yeryüzünün ortasnda baka

1 bn Abdilhakem (sh. 40).

7 bn Abdilhakem (sh. 37).

3 Ebu'-eyh (984).

4 Ebu'-eyh (983).



558 •3 KehfSûresi &

ümmetler de vardr. Cin, insan, Yecûc ve Mecûc onlardandr. Yeryüzünün

boyu aralarnda olan ümmetlerden biri Güne'in batt yere yakn yerdedir.

Ona: “Nâsik” denilir. Dier ümmet ise Güne'in doduu yere yakn yerdedir.

Ona da: "Mensik" denilir. Yeryüzünün eni aralannda olan ümmetlerden biri

yeryüzünün sa tarafndadr. Ona: “Hâvîl" denilir. Dier ümmet ise

yeryüzünün sol tarafndadr. Ona da: “TâvîT denilir" buyurdu.

Bunun üzerine Zülkarneyn öyle dedi: “Allahm! Sen beni, senden baka

kimsenin yapamayaca çok büyük bir i için seçtin. Bana kendilerine

gönderecein ümmetlerden haber ver. Onlarla nasl bir güçle ba edip, hangi

toplulukla onlardan daha çok olacam? Onlara hangi hile ile karlk verip

hangi sabrla katlanacam ve onlarla hangi dille konuacam? Onlarn dilini

nasl anlayacam ve hangi iitmeyle onlann dediklerini iiteceim? Hangi

gözlerle onlan görecek ve hangi delillerle onlara kar mücadele edeceim?

Hangi kalple onlar ykacak ve hangi hikmetle onlan yöneteceim. Hangi

ölçüyle onlara kar adil davranacak ve hangi sabrla onlara kar sabrl

olacam? Hangi bilgiyle onlann arasndaki sorunlar halledecek ve hangi

ilimle durumlarn güzelletireceim. Hangi elle onlara vuracam ve hangi

ayakla onlara basacam? Hangi güçle onlan sayacak ve hangi askerlerle

onlara kar savaacam? Hangi dostlukla onlarla dost olacam? Ey ilâhm!

Onlara kar güçlü olup galip gelmek ve onlara kar dayanmak için saydm
güçlerin hiç birisi bende yoktur. Sen kiiye gücü nispetinde yük yükleyen,

gücünden fazla yüklemeyen, hiçbir nefsi skntya sokmayan ve ona meakkat

çektirmeyen Rahîm olan Rabsin. Bilakis sen onu slah eden ve ona merhamet

edensin."

Yüce Allah ona öyle buyurdu: “Sana yüklemi olduum her ey için bir

güç vereceim. Gösünü açacam da her eyi sacaktr. Ufkunu

genileteceim her eyi anlayacaksn. Dilini açacam ve her dilden

konuacaksn. Görüünü uzatacam ve her eyi göreceksin. Her durumu ben

düzelteceim ve sen her eyi güzel yapacaksn. Ben sayacam ve senden bir

ey geçmeyecektir. Ben seni koruyacam hiçbir ey senden

kaybolmayacaktr. Arkan kuvvetli klacam ve hiçbir ey seni

ykamayacaktr. Seni güçlü klacam ve seni hiç kimse yenemeyecektir.

Kalbini kuvvetli klacam ve hiçbir eyden korkmayacaksn. Akln

kuvvetlendireceim ve seni hiç bir ey helak edemeyecektir. Elini açacam

ve elin her yere yetiecektir. Darbeni kuvvetli klacam ve her eyi
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ykacaksn. Seni heybetli klacam ve hiçbir eyden korkmayacaksn. Nuru ve

karanl hizmetine verecek ve onlan askerlerin klacam. Nur önündek ve

karanlk arkanda koruyucu olacaktr."

Kendisine bu sözler söylenince Güne'in batt yere yakn yerde olan

ümmetin yanna doru yola çkt. Yanlarna vard zaman saylarn ancak

Allah'n bilecei, Allah’tan baka kimsenin güç yetiremeyecei bir topluluk ve

güçle karlat. Bunlarn dilleri ayr olduu gibi üpheli eylerde de görüleri

ayryd. Kalpleri arasnda ise hiç bir ülfet yoktu. Onlar öyle görünce

karlarna karanlkla çkt ve etraflarn üç askerle kuatarak onlan bir yere

toplad. Sonra yanlanna nurla gelerek onlar Allah'a ve ona ibadete davet

etti. Kimisi iman ederken kimisi de etmedi. Bunun üzerine iman etmeyenlerin

üzerine karanlklarla yürüdü. Karanlklar onlann azlarna, burunlanna,

kulaklanna, içlerine, evlerine ve avlularna girdi. Karanlklar onlan üstlerinden

altlanndan ve her taraflanndan kuatt. Onlar aknlk içinde birbirlerine

girdiler. Helak olmaktan korkunca hep bir azdan barmaya baladlar.

Bunun üzerine üzerlerindeki karanlklar kaldrld ve zor kullanarak onlar

malup etti. Onlarda davetini kabul ettiler.

Bat ahalisinden de büyük gruplar halinde askerler toplad ve hepsini bir

ordu haline getirdi. Sonra onlara da komutanlk ederek yola çkt. Karanlklar

arkalarndan geliyor ve etraflann saryordu. Nur ise önlerinde ona yol

gösteriyordu. O yeryüzünün sa tarafnda yol alyordu ve yeryüzünün sa
tarafndaki: "Hâvîl" derilen ümmetin yanna gitmek istiyordu. Allah ona elini,

kalbini, görüünü, akln, gözlerini ve komutanln musahhar kld. O bir ey
yapt zaman yanllk yapmyor ve yapt eyi güzel yapyordu. O bu

ümmetlere komutanlk ediyor onlar da kendisine uyuyordu. Bir denize veya

bir rmaa geldikleri zaman ayakkab kadar küçük parçalarla bir saat içinde

gemiler yapyor ve kendisiyle beraber olan bütün ümmetleri ve ordular

onlara bindiriyordu. Denizleri veya rmaklar geçtikten sonra gemileri tekrar

küçük parçalar halinde söküyor ve her kiiye tamas için bir parça veriyordu.

Kii bu ekilde zorlanmadan yükünü tayordu. Böylece Hâvîl denilen yere

kadar geldi. Onlara da Nâsik denilen ümmete ettii gibi yapt. Onlann da iini

bitirdikten sonra yeryüzünün sa tarafnda Güne’in doduu yere yakn

olan ve kendilerine Mensik denilen ümmetin yanna gelene kadar yoluna

devam etti. Bunlara da ayn eyleri yapt. lk iki ümmette yapm olduu gibi

onlardan da ordular toplad.
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Sonra yeryüzünün sol tarafnda yoluna devam etti. O, Tâvîl'e gitmek

istiyordu. Bu ümmet Hâvil’in karsnda olan ümmetti. Bu iki ümmet arasnda

yeryüzünün bütün eni vard. Buraya da ulat zaman ayn eyleri yapt ve

daha önceki ümmetlerdeki gibi ordular toplad. Burada da iini bitirince

yeryüzünün ortasnda olan cinlerden, insanlardan, Yecûc ve Mecûc’tan

oluan ümmetlere doru yöneldi. Türk topraklarnn dou tarafnda bir yere

ulatnda salih insanlardan bir ümmet: "Ey Zülkameyn! Bu iki dan
arasnda çok sayda, insanlara ve hayvanlara benzeyen Allah'n yaratklan

vardr. Onlar otlan ve aslanlar gibi evcil hayvanlar ile vahi hayvanlan

yemektedir. Yine onlar ylan, akrep ve Allah'n yeryüzünde canl olarak

yaratm olduu ne varsa yemektedir. Bir yl içinde Allah’n hiçbir yarat

onlar kadar türeyip çoalmaz. Eer bu ekilde çoalmaya devam edecek

olurlarsa üphe yok ki, bir müddet sonra buray dolduracaklar ve burann

halkn baka yerlere süreceklerdir. Onlara üstün gelerek bozgunculuk

yapacaklardr. Biz onlara komu olduumuz zamandan beri üzerimize

gelecekler diye bekliyoruz. Onlarn ilki bu iki dan arasndan çkacaktr. "Bu

yüzden onlarla bizim aramzda bir set yapman artyla sana bir vergi

ödesek olur mu?"1

dediler. Zülkameyn: "Rabb'imin bana balad güç,

sizin bana vereceiniz maldan daha hayrldr. Siz bana beden gücünüzle

yardmc olunuz da onlar ile aranza almaz bir set çekeyim ." 1
Bana kayalar

demir parçalan ve bakr hazrlayn. Onlarn köylerini ve bilgilerini örenip iki

dan arasn ölçeyim" dedi.

Sonra onlan yönetmek için yola çkt ve köylerinin ortasna ulat.

Kadnlan ve erkekleri hepsi bir boydayd. Onlardan bir kiinin boyu bizden

orta boylu birinin yan boyu kadard. Bizim ellerimizdeki trnak yerinde onlann

pençeleri vard. Onlann az dileri ve aslan dileri gibi parçalayc dileri

bulunmaktayd. Avurtlan deve avurdu gibi güçlüydü. Yemek yedikleri zaman

deve, yal katr ve genç at gibi ses çkanyoriard. Onlar çok sert kiilerdi.

Onlann üzerinde daha önce hiç görülmemi bir ekilde saç vard. O saçlarla

örtünüyor, souktan ve scaktan korunuyorlard. Onlardan her birinin

kocaman iki kula vard. Biri deve kl gibi kllarla, dieri ise yumuak tüyle

doluydu. Kii kendi kulann içine syor, birini döek olarak kullanyor

dieriyle de örtünüyordu. Onlann erkei de, kadn da ecelinin ne zaman

’ Kehf Sur. 94

* Kehf Sur. 95
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geleceini ve ömrünün ne zaman biteceini biliyordu. Erkek kii sulbünden

bin çocuk çkmadan ölmüyordu. Kadn da rahminden bin çocuk çkmadkça

ölmüyordu. Öyle olduu zamanda öleceklerine inanp ölüme hazrlanrlard.

Onlar bahar zaman Tinnin denilen dev ylanlarla rzklanrlard. O gelmekte

geciktii zaman yamur duasna çkld gibi duaya çkarlard. Her yl

denizden onlara bir tane atlr ve bir yl boyunca onu yerlerdi. Bu da türeyip

çoalmalar için onlara yetiyordu. Yamur yad zaman yiyor içiyor ve

beslendikleri belli oluyordu. Kadnlar cinsel ilikiye istekli olunca erkekler de

ehvetini gideriyordu. Yamur gelmedii zaman erkekler zayf düüp
kadnlardan kaçnyor, kadnlar da o yl hamile kalmyordu. Onlar birbirlerini

güvercinler gibi çanyor ve kurtlar gibi uluyorlard. Onlar hayvanlar gibi

nerede olursa eleiyordu.

Zülkameyn bunlar gördükten sonra iki dan arasna gitti ve aralann

ölçtü. O, Türk topraklannda Güne'e yakn bir yerdeydi. Aralannn yüz fersah

olduunu tespit etti. eddi ina etmeye balaynca suya ulaana kadar temel

kazd. Geniliini de elli fersah yapt. Temelin içini kaya ve çamur olarak

eritilmi bakrla doldurdu. Temel dan yeraltndaki dibi gibi oldu. Sonra onu

demir parçalan ve eritilmi bakrla yükseltti. Duvarn dna bakrdan san

çizgiler çizmiti. Bakrn sars ve krmzlndan, demirin de siyahlndan

duvar çizgili hrka gibi olmutu. lerini bitirince cinden ve insanlardan oluan

ümmetlerin yanna gitmek için yola çkt. Yolda giderken, hakk tavsiye den,

adil olan, doru ölçen, eit bölen, adaletle hükmeden, birbirieriyle güzel

geçinen, birbirlerine kar merhametli olan, halleri ve sözleri bir olan,

ahlâklan birbirine benzeyen, yollan doru olan, kalpleri birbirlerine bal
olan, konulan ayn olan, mezarlan evleri önünde olan, evlerinin kaps

olmayan, balannda bir idareci bulunmayan, hâkimleri olmayan, zenginleri,

krallan ve ileri gelenleri olmayan, alçalmayan, üstünlük taslamayan,

birbirieriyle bozumayan, birbirlerine sövmeyen, savamayan, ktlk yaayp

zorluk çekmeyen, her ümmet gibi afet yaamayan, uzun ömürlü olan,

aralannda fakir bulunmayan, aralannda kat kalpli ve sert kiilerin

bulunmad bir ümmetle karlat.

Zülkameyn bu ümmeti görünce ararak onlara: “Ey kavim! Ben

deniziyle, karasyla, dousuyla, batsyla, yla karanlyla yeryüzünün

tümünü dolatm. Ancak sizin gibisini görmedim. Bana bu durumunuzu

anlatn" dedi. Onlar “stediin eyi sor biz de sana söyleyelim” karln
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verdiler. Bunun üzerine Zülkameyn: "Mezarlarnz niçin evlerinizin

önündedir?" deyince: "Ölümü unutmamak ve zikrini kalbimizden

çkarmamak için bilerek öyle yaptk" dediler. "Niçin evlerinizin kaps

yoktur?" diye sorunca: "Aramzda (hrszlkla) itham edilen biri yoktur.

Aramzda ancak emin olan kiiler vardr" dediler. “Niçin bir idareciniz

yoktur?” diye sorunca: "Birbirimize zulmetmeyiz" karln verdiler. "Niçin

aranzda hâkimler yoktur?” dediinde: "Biz davalamayz" cevabn verdiler

"Niçin aranzda zengin kiiler yoktur?" deyince: "Biz mal biriktirmeyiz"

dediler. "Niçin aranzda krallar yoktur?" dediinde: "Biz büyüklenmeyiz"

dediler. “Niçin aranzda eraftan kimse yoktur?" dediinde ise: “Biz bu

konuda birbirimizle yanmayz" karln verdiler. "Peki, niçin birbirinize

üstünlük taslamaz ve yarmazsnz?” diye sorunca: "Biz birbirimize bal ve

birbirimize kar merhametliyiz" dediler. "Siz niçin birbirinizle tartmaz ve

ihtilafa dümezsiniz?” diye sorunca: "Bizim kalplerimizin birbirine kar ülfetl

olmasndan ve aramzn iyi olmasndandr" dediler. "Siz niçin birbirinize

sövmez ve savamazsnz?" deyince: "Biz azimle geleneklerimiz yendik ve

nefsimizi sabra altrdk " dediler. "Niçin sizin sözünüz bir ve yolunuz

dorudur?" diye sorunca: "Biz birbirimize yalan söylemez, birbirimizi

kandrmaz ve birbirimize kar gybet etmeyiz" dediler. "Bana söyleyin,

kalpleriniz nasl birbirine benzedi ve konularnz ortak oldu?" deyince:

"Gösümüz iyi olunca Allah kalbimizden haset ve kini çkard" dediler. "Niçin

aranzda miskin ve fakir biri yoktur?" deyince: "Biz (mallarmz) eit olarak

böleriz” dediler. "Niçin aranzda kat kalpli ve sert kiiler yoktur?” deyince:

"Alçak gönüllülük ve tevazudan domay" dediler.

"Siz niçin insanlar arasnda en uzun ömürlüler klndnz?" diye sorunca:

"Biz hakk sahibine veririz ve adaletle hükmederiz" dediler. "Siz niçin ktlk

yaamazsnz?" deyince: "Biz çok istifar etmekten geri kalmayz" dediler.

"Siz niçin mal biriktirmezsiniz?" deyince: "Biz var olduumuz zamandan beri

nefislerimizi imtihana altrdk. Biz onu sevip istedik. Bu sebeple o bizden

kaldrld" dediler. "nsanlann bana geldii gibi niçin sizin banza bir

felaket gelmez?" diye sorunca: "Biz Allah'tan baka kimseye tevekkül

etmeyiz ve yldzlara bakarak bir i yapmayz" dediler. "Bana söyleyin, siz

atalarnz bu ekilde mi buldunuz?” deyince: "Evet öyle bulduk, onlar

miskinlere kar merhametli davranrlar ve fakirlere yardmda bulunurlard.

Kendilerine zulmedeni affederler ve kendilerine kötülük edenlere iyilik
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ederlerdi. Kendilerine kar cahilce davranan kiilere kar sabrl olup,

kendilerine söven kiiler için istifar ederlerdi. Akrabalk balarn kesmezler

ve emanetleri sahiplerine geri verirlerdi. Namaz vakitlerine dikkat ederler ve

verdikleri sözü yerine getirirlerdi. Vaadlerinde doru çkarlard. Kendilerine

yetecek miktardan fazlasna rabet etmezlerdi. Akrabalarna srt

çevirmezlerdi. Allah bu eylerle durumlann düzeltti ve yaadklan müddetçe

onlan bu eylerle korudu. Onlann zürriyetini Allah'n bu ekilde klmas da

haktr" dediler. Zülkameyn: "Eer mukîm olsaydm burada kalrdm. Ancak

bana ikamet etme emri verilmedi” dedi.
1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Cafer Muhammed b.

Ali b. el-Huseyn b. Ali b. EbîTâlib der ki: Zülkarneyn’in, meleklerden "Zerâfil"

isimli bir dostu vard. Ona sürekli olarak slam üzeri ahitler verirdi. Zülkameyn

ona: "Ey Zerâfil! Daha fazla ükür ve ibadet etmemiz için ömrü uzatacak bir

ey var mdr?" diye sordu. Zerâfil: “Bu konuda bir bilgim yoktur. Fakat bunu

senin için semada soracam" dedi ve semaya yükseldi. Semada bir süre

kaldktan sonra geri inerek: "Bana sormu olduun eyi sordum. Bana,

Allah'n karanlk bir yerde, sütten daha beyaz ve baldan daha tatl bir pnan

olduu söylendi. Ondan içen kii Allah’tan ölümü istemedikçe ölmez" dedi.

Bunun üzerine Zülkameyn yeryüzü âlimlerini toplad ve: "Allah'n karanlk bir

yerde bir pnannn olduunu biliyor musunuz?" dedi. Âlimler: "Bilmiyoruz"

karln verdi. Aralarndan bir genç kalkarak: "Ey kral! Ona neden ihtiyaç

duyuyorsun?" dedi. Zülkameyn: "Onda bir ihtiyacm vardr” cevabn verdi.

Genç: "Ben onun nerede olduunu biliyorum" deyince, Zülkameyn: "Onun

yerini nereden örendin?" diye sordu. Genç: "Ben, Âdem'in vasiyetini

okudum. Onda: «Allah’n, Güne'in çkt yerin ötesinde karanlklar içinde,

suyu sütten daha beyaz ve baldan daha tatl olan bir pnan vardr. Ondan içen

kii Allah'tan ölümü istemedikçe ölmez» yazldr” dedi.

Bunun üzerine Zülkameyn bulunduu yerden yola çkarak on iki yl

boyunca yol ald ve Güne'in çkt yere ulat. Sonra ordusunu kurup

âlimleri toplayarak: "Ben bu karanl sizinle beraber geçmek istiyorum"

dedi. Onlar: "Daha Önce Âdemoullarndan hiç kimsenin asla geçmedii bu

karanl bizimle beraber geçmenden Allah'a snrz” dedi. Zülkameyn:

"Mutlaka onu geçeceim" deyince, onlar: "Bizimle beraber bu karanl

1 Ebu'-eyh (972).
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geçmenden Allah’a snrz. Yeryüzünde bozgunculuk çkaracak bir eyin

karmza çkmamasndan emin deiliz" dediler. Zülkameyn yine de:

"Mutlaka onu geçeceim" dedi. Onlar da: "O zaman sen bilirsin" dediler.

Zülkarneyn onlara: "Hayvanlar içinde en iyi gören hangisidir?" diye sorunca:

"Attr" dediler. “Atlann içinde hangisi en iyi görür?" deyince: "Dii atlar"

dediler. “Dii atlar içinde en iyi hangisi görür?" dediinde ise: "Henüz

çiftlememi olandr" karln verdiler.

Bunun üzerine Zülkameyn daha çiftlememi olan alt bin dii at seçti.

Sonra askerlerinden alt bin kii seçti ve her birine bir at verdi. Hzr’ iki bin

süvariye komutan klarak onu ordunun önüne gönderdi ve: “Önümde git"

dedi. Hzr: "Ey kral! Bu sapk ümmetten emin deilim. Onlar beni brakp

dalabilir" deyince, Zülkameyn ona krmz bir boncuk verip: "Eer

etrafndan dalp giderlerse bu boncuu yere at. O sana her taraf aydnlatr

ve sapk ümmet tekrar toplanana kadar onlan çanr" dedi. Askerlerin bana

da bir komutan seçerek on iki yl askerin banda kalmasn, bu süre sonunda

gelmezse onlara ülkelerine dalmalann emretmesini söyledi. Sonra Hzr,

Zülkameyn'in emri üzere önde gitmeye balad. Zülkameyn, Hzr’n yanna

geldii zaman Hzr bulunduu yerden yoluna devam ediyordu. Zülkameyn

de Hzr’n yerinde konaklyordu. Hzr bu karanlklar içinde giderken insanlar

etrafndan dald. Bunun üzerine elindeki boncuu att. Bir de bakt ki

boncuk bu pmann dibinde. Pnar bir vadideydi. Pnann etraf aydnlannca

Hzr atndan inip elbiselerini çkard ve pnara girip ondan su içti. Sonra

ykanp geri çkt ve elbiselerini giydi. Hzr boncuu alp atna bindi.

Zülkameyn, Hzr’n gelmi olduu yolun dna çkmt. Zülkameyn bu yanl

yolda alt gün devam etti. Bu karanlk, gece karanl gibi deildi. Sanki sis ile

oluan bir karanlkt. Sonra nur olan bir yere geldiler. Orada ne Güne, ne

Ay, ne de yldz vard. Orada askerleri toplayarak konaklad. Sonra Zülkameyn

tek bana atna binerek yola koyuldu. Boyu ve eni bir fersah olan bir kökün

yanna vard. Köke girdi ve kökün kenannda bir direk gördü. O direin

üzerinde knanm ve gagasnda zincir bulunan krlangca benzeyen veya ona

yakn bir ku vard. Ku: "Sen kimsin?" deyince: "Ben Zülkameyn'im" dedi.

Ku: "Ey Zülkameyn! Arkanda olanlar sana yetmedimi ki, bu karanlklara

geldin? Ey Zülkameyn! Bana haber ver" dedi. Zülkameyn: "Sor" dedi. Ku:

"Kireç ve tula ile yaplan binalar çoald m ?" diye sorunca: "Evet, çoald”

dedi. Ku iti ve iki duvar arasndaki mesafenin üçte birini kapatt.
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Sonra: “Ey Zülkarneyn! Bana haber ver” deyince, Zülkarneyn: “Sor” dedi.

Ku: “nsanlar arasnda çalg âletleri çoald m?” dediinde: “Evet, çoald”

cevabn verdi. Ku bir daha iti ve iki duvar arasndaki mesafenin üçte ikisini

kapatt. Sonra: "Ey Zülkarneyn! Bana haber ver” dedi. Zülkameyn: “Sor”

deyince: “nsanlar arasnda yalanc ahitlik çoald m?” diye sordu.

Zülkameyn:” Evet, çoald” dedi. Ku iki duvar arasndaki mesafeyi kapatana

kadar iti. Zülkarneyn ondan korkmutu. Sonra: “Ey Zülkarneyn! Korkma ve

bana haber ver” dedi. Zülkarneyn: “Sor” deyince: “nsanlar ehadet

kelimesini terketti mi?”diye sordu. Zülkarneyn: “Hayr” dedi ve ku üçtebir

küçülerek: “Ey Zülkarneyn! Bana haber ver" dedi. Zülkarneyn yine; "Sor"

deyince: “nsanlar cenabetlikten ykanmay terk etti mi?” dedi. Zülkameyn:

“Hayr” deyince ku üçte bir daha küçüldü ve: “Ey Zülkameyn! Bana haber

ver” dedi. Zülkarneyn: “Sor” deyince: “nsanlar farzlan terk etti mi?” diye

sordu. Zülkarneyn: “Hayr” karln verince, ku eski haline geldi ve: Ey

Zülkameyn! u merdivene git ve ondan yukar çk. Orada istediini sorup ta

örenebilecein birini bulacaksn” dedi. Zülkameyn yürüdü ve

merdivenlerden geni bir dama çkt. Kendini sonu görünmeyen bir damda

buldu. Damda ellerini azna koyarak gözlerini semaya diken bir aya önde,

dieri arkada olan bir genç durmaktayd. Zülkameyn ona selam verince

selam ald ve: “Sen kimsin?” dîye sordu. “Ben Zülkarneyn’im” dediinde: “Ey

Zülkarneyn! Arkanda ne varki bu karanlklan ap bana geldin?" dedi.

Zülkarneyn: “Sen kimsin?” deyince: “Ben Sûriun sahibiyim. Sûriu azma
koydum ve Rabbimin emrini bekliyorum" dedi. Sonra bir ta alp

Zülkameyn'e vererek: “Git, bu ta sana istediin eyleri haber verecektir”

dedi.

Zülkameyn yola çkt ve tekrar askerinin yanna döndü. Bilginleri toplayp

onlara, kökü, direi, kuu, kuun söylediklerini ve kendisinin kua

dediklerini, Sûr sahibini ve verdii ta anlatarak: “Bu ta bana olanlarn

tevilini yapacakm, bana bu tan ne olduunu söyleyin. Sûr sahibi bununla

ne kasdetti?” dedi, bilginler bir terazi getirerek kefenin birine Sûr sahibinin

tan, dierine de o ta kadar baka bir ta koydular. Sûr sahibinin ta daha

ar gelmiti. Sonra bir ta daha konuldu yine o daha ar geldi. Sonra on ta

konuldu yine o daha ar geldi. Sonra yüz ta konuldu yine o daha ar geldi.

Sonra bin ta koydular ve yine o daha ar geldi. Bunun üzerine Zülkarneyn:

“Bu ta hakknda bilgi sahibi olannz var m?” dedi. Hzr bir kenarda oturmu
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sesini çkarmyordu. Zülkameyn: "Ey Hzr! Bu ta hakknda bir bilgin var m?"

diye sorunca: "Evet, var" dedi. Zülkameyn: "Bu ta nedir?" deyince, Hzr:

"Ey kral! Allah, âlimi âlim ile insanlan da birbirleriyle imtihan etti. Allah seni

benimle, beni de seninle imtihan etti" dedi. Zülkameyn: "Gördüüm

kadanyla peine dütüüm eye sen ulatn” dedi. Hzr: "Öyle oldu” dedi.

Zülkameyn: "Bana anlat" deyince, Hzr teraziyi ald ve bir kefesine Sûr

sahibinin tan koydu. Dier kefesine onun gibi bir ta ve bir avuç toprak

koydu. Toprakl kefe Sûr sahibi ta karsnda ar basmt. Bunun üzerine

bilginler: "Rabbimizi bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Onu bin tan
karsna koyduk ar bast. Hzr ise onun karsnda bir ta ve bir avuç toprak

koyunca toprakl kefe ar bast" dedi. Zülkameyn: "Bana bunu açkla"

deyince, Hzr: "Açklayacam, sen yeryüzünün dousundan batsna kadar

hâkim oldun. Bu sana yetmedi, bu karanlklara geldin ve Sûr sahibine ulatn.

Senin gözünü ancak toprak doldurur" dedi. Zülkameyn: "Doru söyledin"

karln verdi.

Zülkameyn yola çkp karanlklardan geri dönmeye balad. Ancak atlannn

ayaklar altnda hrtlar iitmeye baladlar. Bunun üzerine: "Ey kral:

Atlanmzn ayaklan altndan iittiimiz bu hrt da nedir?" dediklerinde

“Ondan alan da piman, almayan da" cevabn verdi. Ondan askerlerin bir

ksm ald bir ksm da almad. Aydnlk yere geldiklerinde aldklar eyir

zümrüt olduunu gördüler. Ondan alanlar daha fazla almadklanndan dolay

piman olmu, almayanlar da piman olmutu. Zira Hz. Peygamber (saiiaiiatm aleyh

vsseiiem): "Allah kardeini Zülkameyn'e merhamet etsin. O karanlklara girdi vt

zahid olarak geri çkt. Eer oradan zahid olarak çkmam olsayd orada bir ta

brakmaz ve hepsini çkarrd" buyurmutur. Yine Resûlullah (saiiaiiahu aiayh vesellem):

"Dûmetu'l-Cendel denilen yerde ikamet etti ve ölene kadar orada Allah'a ibadet

etti" buyurdu.

Ebu'-eyh’in lafz ise u ekildedir: Ebû Cafer'in bildirdiine göre

Resûlullah {sallailahu aleyhi veseiBm):
"
Allah kardeim Zülkameyn'e merhamet etsin. Eer

balangçta o zümrütü görmü olsayd insanlar için onun hepsini çkarrd.

Çünkü o zaman daha dünyay isteyen biriydi. Ancak onu zahid olduktan sonra

görmütü. Ona bir ihtiyac kalmamt" buyurmutur .

1

’ Ebu'-eyh (973. 974).
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bn shâk, Firyabî, Men Âe Ba'de'l-Mevt'te bn Ebi'd-Dünyâ, bnu'l-Münzir

ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib’e,

Zülkameyn hakknda sorulunca öyle dedi: “O, Allah' seven bir kuldu. Allah

da onu sevmiti. O, Allah'a kar samimi olmu, Allah ta onu temizlemiti.

Allah onu, kendisine davet etsin diye bir kavme gönderdi. O da kavmî Allah’a

ve slam’a davet etti. Bunun üzerine sa boynuzuna vurunca öldü. Allah onu

bir süre beklettikten sonra tekrar dirilterek Allah'a ve slam'a davet etmesi

için baka bir ümmete gönderdi. Onlar da sol boynuzuna vurunca bir daha

öldü. Yine Allah onu bir süre beklettikten sonra tekrar dirilti. Bulutlar

hizmetine verdi ve bulutlarn zoru ve kolay arasnda muhayyer brakt. O da

zor olan tercih etti. Bulutun zor olan da yamursuz oland. Allah,

Zülkarneyn'e nur ve güç verdi. Onun gecesini ve gündüzünü ayn kld. Bu

sebeple yeryüzünün dousunu ve batsn dolat.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in, krime'den bildirdiine göre

Zülkameyn “Kât” denilen daa ulat zaman melek onu çararak: "Ey

günahkar olu günahkar! Sen, daha önce hiç kimsenin gelmedii bir yere

geldin. Senden sonra da buraya hiç kimse gelmeyecektir" dedi. Zülkameyn:

"Ben neredeyim?” deyince, melek: "Sen yerin altan yedinci katndasn” dedi.

Zülkameyn: "Beni buradan ne kurtanr?" diye sorunca, melek: "Seni buradan

ancak yakin kurtarr” karln verdi. Bunun üzerine Zülkameyn: "Allahm!

Bana yakin ihsan et” diye dua etti ve Allah kendisini oradan kurtard. Melek:

"Sen bir kavme gidecek ve onlara bir sed yapacaksn. Onu yapp bitirdiin

zaman içinden «Ben onu kendi gücümle yaptm» deme. Aksi takdirde Allah

ona en zayf bir yaratn musallat eder ve onu ykar” dedi. Zülkameyn: "Bu

dan ad nedir?” diyen sorunca, melek: "Kaf dadr. Bu da yeil, gökyüzü

beyazd. Gökyüzü yeilliini bu dadan ald. O, bütün dalarn anasdr. Dier

dalar bu dan köklerindendir. Allah bir beldeye deprem yaatacaksa bu

dadan bir kök salar” dedi. Sonra melek Zülkarneyn'e bir salkm üzüm

vererek: "Bunun bir tanesi senin susuzluunu giderir ve bir tanesi de

doyurur. Her tane almanda yerine bir baka tane gelir” dedi. Sonra da onu

brakp gitti. Zülkameyn, Allah’n sed yaplmasn istedii yere gelince ona:

"Ey Zülkameyn! Ye'cüc ve Me'cüc (adl kavimler) yeryüzünde bozgunculuk

yapmaktadrlar. Onlarla bizim aramza bir engel yapman karlnda sana
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bir vergi verelim mi?" 1

dediler. Zülkameyn: "Rabbimin bana verdii (imkân

ve kudret sizin vereceiniz vergiden) daha hayrldr. imdi siz bana

gücünüzle yardm edin de, sizinle onlarn arasna salam bir engel

yapaym" dedi
" 2

dedi.

klime: "Oralar Mensik, Nâsik, Tâvîl ve Râhil'dir" dedi. Ebû Saîd: "Bunlar

Yecûc ve Mecûc’un gerisinde olan yirmi be kabiledir
1
’ dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre Muâviye: "Dört kii yeryüzüne hükmetmitir.

Bunlar: “Süleyman, Zülkameyn, Hulvan ahalisinden bir kii ve baka bir

kiidir" dedi. Ona: "Bu son kii Hzr mdr?" diye sorulunca: "Hayr" karln
verdi .

3

bn Ebî Hâtim'in, bn Asâkir’den bildirdiine göre Mücâhid der ki:

"Zülkameyn, Me'rib kraliçesi Belkîs dnda bütün yeryüzüne hükmetmitir

Zülkameyn yoksullann giydigi elbiselerinden giyer ve ehirlere öyle girerdi

ehir ahalisini öldürmeden önce ehri gizli yerlerden kontrol ederdi. Bunu

hisseden Belkîs, Zülkameyn’i kontrol edip makamnda otururken ve yoksullar

gibi giyinmiken resmini çizmesi için bir elçi gönderdi. Sonra her gür

miskinleri toplayp onlara yemek vermeye balad. Sonra elçisi Zülkameyn’ir

resmi ile geldi. Belkîs bir resmi yanna, dierini de bir sütunun üzerine koydu.

O her gün yoksullara yemek veriyordu. Yoksullar yemeklerini bitirdii zaman

onlar konrol etmek için teker teker çkarrd. Zülkameyn yoksullar gibi

giyinerek Belkîs'in ehrine geldi. Sonra yoksullarla beraber onun yemeine

oturdu. Belkîs onlara yemekler sunmutu. Yoksullar yemeklerini bitirdikten

sonra teker teker çkmaya baladlar.

Belkîs, Zülkameyn'in yoksul elbisesiyle olan resmine bakyordu.

Zülkameyn gelince Belkîs resme bakp: "Bunu oturtun ve dier yoksullan

çkann" dedi. Bunun üzerine Zülkameyn: "Yoksul olmama ramen beni niye

oturttun ki?" dedi. Belkîs: “Hayr, sen Zülkameyn'sin. te bu, yoksullar gibi

olan resmindir. Vallahi bana eman yazmadan buradan aynlmayacaksn. Ya da

boynunu vururum" dedi. Bu durumu gören Zülkameyn ona eman yazd ve o

’ Kehf Sur. 94

'Kehf Sur. 95
} Hakim (2/589).
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ehirde Belkîs’ten baka hiç kimse kurtulmad .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: “Zülkameyn

yeryüzüne on iki yl hükmetti" dedi.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre Ubeydullah

b. Ebî Cafer der ki: Zülkameyn bir yolculuunda iken mezarlan kaplan

önünde olan bir kavme urad. Tümünün elbisesi tek renkti. Hepsi erkekti ve

aralarnda hiç kadn yoktu. Aralarndan güzel görünülü birini tutarak: "Öyle

bir ey gördüm ki yolculuum srasnda hiçbir eyde öylesini görmedim"

dedi. Bu kii: "Bu nedir?" dediinde, Zülkameyn ona kendilerinde

gördüklerini vasfetti. Bunun üzerine adam öyle dedi: "Bu mezarlann

kapmzn önünde olmas kalbimize bir öüt olmas babndandr. Kiinin

aklna dünya geldii zaman dar çkar ve mezar görür. O zaman kendi

kendine: "Gideceimiz yer burasdr. Bizden öncekiler de buraya gittiler" der.

Giysilerimizin durumu ise kiinin kendi arkadandan daha iyi giyinmeyi

istemeyiindendir. Çünkü bir mecliste oturduklan zaman kendini onlardan

daha deerli görür. Ancak: "Hepiniz erkeksiniz, aranzda kadn yoktur"

deyiine gelince: "Biz erkek ve kadndan yaratldk. Fakat bu kalpler bir eyle

megul olaca zaman mutlaka kadnlarla megul olur. Bu sebeple

kadnlarmz ve çocuklarmz yakn bir köye braktk. Eer kii hanmndan,

bir erkein arzu edecei eyi isterse kadnnn yanna gider. Onunla bir veya

iki gece beraber olur. Sonra da tekrar buraya döner. Çünkü biz buraya ibadet

etmek için çekildik." Zülkameyn: “Size vereceim öüt kendi nefsinize

vermi olduunuz öütten daha üstün deildir. Benden dilediini iste" dedi.

Adam: "Sen kimsin?" diye sorunca: “Ben Zülkameyn'im" dedi. Adam: "Sen

bir eye sahip deilken nasl senden dilediimi isteyeyim" dedi. Zülkameyn:

"Allah bana her eyden verdi" dedi. Adam: "Sen bana takdir edilmeyen bir

eyi veremezsin ve bana takdir edilmi eyi geri çeviremezsin" dedi .

2

Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

Zülkameyn, Güne'in çkt yere vard zaman, Güne'in melei: “Ey

Zülkameyn! Bana insanlan vasfet” dedi. Zülkameyn: "Akl olmayan kiiyle

konuman ölülere yemek brakmak gibidir. Akl olmayan kiiyle konuman

1 bn Asâkir (69/68).

1 Ebu'-eyh (961).



1 Kehf Sûresi g

kayay su emmesi için slatmak gibidir. Akl olmayan kiiyle konuman, yemek

için tencerede demir kaynatmak gibidir. Da balarndan ta tamak akl

olmayan kiilerle konumaktan daha kolaydr" dedi.’

jsr ^ aîâTj ^ JJ& Uj

"Dorusu biz onu yeryüzüne yerletirmi ve her eyin
yolunu ona öretmitik. O da bir yol tutup gitti."

(Kehf Sur. 84, 85)

ibnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Her eyin

yolunu ona öretmitik"2 buyruunu açklarken: "Burada ilim

kastedilmektedir" dedi .
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “O da bir yol

tutup gitti
"4 buyruunu açklarken: “Burada menzil kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Her eyin yolunu ona

öretmitik"* buyruunu açklarken: “Burada ilim kastedilmektedir. Bu ilmin

içinde bütün dilleri örenmesi de vardr. O tand bütün kavimleri kendi

dilleriyle konuturdu" dedi.

bn Ebî Hatim, Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirir Muâviye b. EbîSüfyân, Ka'bu'l-

Ahbâr'a: “Sen: «Zülkameyn atn yldzlara balard» diyorsun" dediinde,

Ka'b u karl verdi: “Ben öyle diyorsam, Allah: «Her eyin yolunu ona

öretmitik» 7 buyurmaktadr."8

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Her eyin yolunu ona öretmitik"9 buyruunu açklarken: “Burada

1

Beyhakî (4692).

5 Kehf Sur. 84
3 el-tkân'da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Kehf Sur. 85
s bn Cerîr (15/373).

6 Kehf Sur. 84
7 Kehf Sur. 84
8 bn Kesir, Tefsir (5/186) hadisi tahric edenleri zikretmeden rivayet etmi ve

Muâviye'nin, Ka'bu'l-Ahbâr'a olan eletirisinin hakl olduunu söylemitir.

9 Kehf Sur. 84
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yeryüzü menzilleri ve iaretler kastedilmektedir” dedi.'

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "O da bir yol

tutup gitti
"2 buyruunu açklarken: "Burada doudan batya kadar olan

menziller ve yollar kastedilmektedir"' dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Çil çita"
3 buyruunu

açklarken: "Burada yol kastedilmektedir. Çünkü Firavun'un, Hâman’a: "Ey

Haman, bana yüksek bir kule yap ki o sebeplere (yollara) erieyim. Göklerin

yollarna da ..."
4
demiti. Bir eyin tek ad olur. Ancak anlamlar farkldr”

dedi. Sonra: "...Aralarndaki bütün balar kopacaktr
"5

ayetini okudu ve:

"Esbâb ifadesiyle ameller kastedilmektedir” dedi.

UXp ^ 4,>J“
cfi ty

x x x

uî Jli * iLi- (Ufcj 1*2 ol up oii; jl Uj. il s u lii» Uji

^ liij * ^d UIP yîiJ J ijj jtî iilj (OU ^
>ii jjîLö j-^J »> yî uju

"Sonunda Güne'in batt yere ulanca onu. Kara balçkl
bir suda batyor gördü. Orada bir millete rastlad. «Ey

Zülkameyn! Onlara azap da edebilirsin, iyi muamelede de
bulunabilirsin» dedik. Zülkameyn, «Her kim zulmederse, biz

onu cezalandracaz. Sonra o Rabbine döndürülür. O da
kendisini görülmedik bir azaba uratr» dedi. «Her kim de

iman eder ve salih amel ilerse, ona mükâfat olarak daha
güzeli var. Ona emrimizden kolay olan söyleyeceiz.»"

(Kehf Sur. 86-88)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim

Osman b. Ebî Hâdr'dan bildirir: bn Abbâs'a, Muâviye b. Ebî Süfyân’n, Kehf

’ Abdurrezzâk (1/407).

J Kehf Sur. 85
> Kehf Sur. 85
* Mü'min Sur. 36, 37

* Bakara Sur. 166
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Sûresi’ndeki âyeti: eklinde okuduu zikredildi. bn Abbâs

der ki: “Muâviye'ye: «Biz bunu ancak: eklinde okuruz» dedim. Bunun

üzerine Muâviye, Abdullah b. Amr’a: “Bunu nasl okuyorsun?” diye sordu.

Abdullah da: “Senin okuduun ekilde okuyorum” karln verdi. Ben,

Muâviye'ye: “Kuriân evimde nâzil oldu” deyince, Muâviye, Ka'b'a haber

gönderip: “Sen Tevrat'ta Güne'in nerede battn görüyorsun?” diye sordu.

Ka'b: “Sen bunu Araplara sor, onlar bu konuda daha bilgilidir. Ama ben

Tevrat'ta Güne'in su ve çamurun içine battn görüyorum” dedi ve eliyle

baty iaret etti.”

bn Ebî Hâdir der ki: Eer yannzda olsaydm: ifadesi hakknda seni

destekleyen ve daha basiretli olacanz eyler söylerdim” dediimde, bn

Abbâs: “Söyleyecein nedir?” diye sordu. öyle dedim: "Söyleyeceim,

Zülkameyn'in ilmi severek peinden gitmesini hakknda Tubba’nn:

"Zülkameyn Müslüman olarak dodu,

O, kendisine kutun krallarn taht olduu bir hükümdard ,

O dou ve katiy dolat cömert kilgeden yollar örenmek için

Huluk, Sa t ve Harmedde Güne 'in katt yeri gördü
"
dediidir.

bn Abbâs: “iirde geçen hulub ifadesi ne demektir?” diye sorunca:

"Onlarn ifadesiyle çamurdur” dedim. bn Abbâs: “
Sa't ne demektir?”

deyince: “Siyah çamurdur” karln verdim. bn Abbâs: “Harmed ne

demektir?” dediinde ise: “Siyah demektir” karln verdim. Bunun üzerine

bn Abbâs bir çocuk çararak: “Bu kiinin dediini yaz” dedi .

3

Tirmizî, Ebû Dâvud et-Tayâlsî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in, Ubey b.

Ka’b’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi meiiem) bu âyeti: "
J*.

eklinde okumutur .

1

1

Kehf Sur. 86
1
Kehf Sur. 86

3 Abdurrezzâk (1/411, 412), bn Cerîr (15/375) ve bn Kesîr, Tefsir 'de (5/189) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim.
4 Kehf Sur. 86
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Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: Hz.

Peygamber (nUafahu aleyhi vesci«n) bu âyeti: *

1

eklinde okurdu” dedi .

3

Abdulanî b. Saîd Îdahu'l-kâl'de, Misda' Ebû Yahya'dan bildirdiine göre

bn Abbâs öyle demitir: “Ubey b. Ka'b bu âyeti bana Resûlullah’n (saiiatiahu aleyhi

veteiim} kendisine okuttuu gibi: lafzyla eddesîz olarak

okuttu.”

bn Cerîr'in AVec vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " j

eklinde okudu ve: “Hamia ibaresi, siyah çamur mânâsndadr” dedi .

6

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs bu âyeti: j
"7 eklinde okurdu.

Ka'b: “Ben bn Abbâs'tan baka bir kiinin bunu Allah'n Kitâb'nda olduu

gibi okuduunu iitmedim. Biz bunu Tevrat'ta: Ui-” eklinde

bulmaktayz” dedi.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-MünzVin, Atâ vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs öyle demitir: Muâviye'nin yannda Amr b. el-Âs ile: "Âi^*"
8 ve “hA£”

ifadeleri için tartmtm. Ben bu âyeti: i
"9 eklinde okudum. Amr

ise: lafzyla okudu. Bunun üzerine bunu Ka'b'a sorduumuzda: “Bu

Allah’n Kitâb'nda: «O, siyah çamur içine batar» eklinde yer alr” dedi.

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, bn Hâdir

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Muâviye'nin yannda idik. O bu

âyeti: “<La£ j eklinde okudu. Bunun üzerine ona: “Biz bunu ancak:

"iA- ^"
10

eklinde okuruz” deyince, Muâviye, Ka'b'a birini gönderip:

1

Tirmizî (2934), Tayâlisî (538) ve bn Cerîr (15/378). Sahih hadistir (Bakn: Elbârû,

Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2337). Tayâlisî'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1

Kchf Sur. 86

* Taberânî (12480), Al. es-Sa£r (2/124) ve Hâkim (2/237).

* Kehf Sur. 86
5 Kehf Sur. 86
6 bn Cerîr (15/376).

7 Kehf Sur. 86
8 Kehf Sur. 86
9 Kehf Sur. 86
,0
Kehf Sur. 86
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“Tevrat'ta Güne’in nerede battn görüyorsunuz?" diye sordu. Ka'b:

“Arapça hakknda bir bilgim yoktur. Ama ben Tevrat'ta Güne'in su ve

çamurun içine battn görüyorum" dedi.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Talha b. Ubeydillah bu âyeti: “ ^

eklinde okurdu.

bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

jU. ifadesi hakknda: “Burada scak (su kayna) kastedilmektedir”

dedi .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Menî', Ebû Ya’la, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: Resûlullah (ssiisllahu aleyhi veseM güne

bataca zaman ona bakt ve:
"
Allah'n scak atei. Eer Güne'te Allah'n

emirlerine itaat olmasayd yeryüzundeki her eyi yakard

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Resûlullah (saiBiiahu aleyhi «sellem) bir merkebe binmi

ben de terkisine binmitim. Hz. Peygamber (»Uirtu aiey+ü «seiM Güne'in battn
görünce:

"
Nereye battm biliyor musun?" diye sordu. Ben: “Allah ve Resûlü

daha iyi bilir" dediimde: "Kara balçkl bir suda batar" buyurdu ve ‘kara

balçk' ifadesini: eklinde hemzesiz olarak söyledi .
3

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Güne bir su kaynann

içine batmaktadr ve kaynak onu douya atmaktadr" dedi.

Ebû Ya’la, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, el-Azame'de Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Orada bir millete rastlad ..."4

buyruunu açklarken: “Burada on iki bin kapl bir ehir kastedilmektedir.

Eer bu ehir halknn sesleri olmasayd güne batt zaman insanlar onun

1

el-tkân'da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* el-Metâlibu ’l-Âliye'de (4038/1) geçtii üzere bn Ebî eybe, Ahmed 11/526 (6934), el-

Metâlibu'l-Âliye'de (4038/1) geçtii üzere bn Menî', eiMetâlibu'l-Âliye'de (4038/1) geçtii

üzere Ebû Ya la ve bn Cerîr (15/378). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
3 Hâkim (2/244, "sahih").

4 Kehf Sur. 86
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düme sesini iitirdi" dedi .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Sâlih: "Eer Romallann sesleri

olmasayd güne batt zaman insanlar onun düme sesini iitirdi" dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Eer

Romallardan bir ümmetin sesleri olmasayd güne bataca zaman düme
sesi iitilirdi" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Her kim

zulmederse ..." 2 buyruunu açklarken: "Her kim irk koarsa mânâsndadr"

dedi.

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Biz onu cezalandracaz..."3 buyruunu açklarken: "Burada öldürmek

kastedilmektedir " dedi .
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Onlan bakrdan bir kazana

koyup, altnda ate yakarak parçalanana kadar kaynatlrlar" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mesrûk:

j-jr Üs"

5

buyruunu açklarken: "Güzellik ona mükâfattr" dedi.

bn Ebî eybe,- bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Ona emrimizden kolay olan söyleyeceiz"* buyruunu

açklarken: "Burada iyilik kastedilmektedir" dedi.

"Sonra yine bir yol tuttu. Güne'in doduu yere ulanca,
onu kendileriyle Güne arasna örtü koymadmz bir halk

1

el-Metâlibu'l-Âliye 'de (4039) geçtii üzere Ebû Ya'la ve Ebu'-eyh (977).

1 Kehf Sur. 87
J Kehf Sur. 87
4 Abdurrezzâk (1/412).

s Kehf Sur. 88
6 Kehf Sur. 88
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üzerine doar buldu. te böyle, üphesiz biz onun
yanndakileri ilmimizle kuatmzdr." (KchfSur. 89. s)

bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve el-Azame'öe Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre bn Cüreyc: "Günein doduu yere ulanca, onu kendileriyle güne

arasna örtü koymadmz bir halk üzerine doar buldu"' âyetini açklarken

öyle dedi: Bana Hasan'dan anlatldna göre Semure b. Cundub, Hz.

Peygamber'in Maiiahu aleyhi mM: "Onu kendileriyle güne arasna örtü

koymadmz bir halk üzerine doar buldu
" 1 buyruunu açklarken öyle

buyurduunu söyledi:
"
Orada yaplm hiç bir yap yoktu. Güne çknca,

yeraltndaki smaklara çekilirler ve batncaya kadar beklerlerdi."
3

Tayâlisî, Emâli'öe Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Günein doduu yere ulanca, onu

kendileriyle güne arasna örtü koymadmz bir halk üzerine doar
buldu "4

âyetini açklarken: ''Onlann topraklan bina yapmna müsait deildi.

Onlar güne çkt zaman suya girerler, batt zaman da hayvanlar gibi

otlanmaya çkarlard. Bu, Semure'nin hadisidir" dedi. 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Bize

nakledildiine göre bulunduklan topraklarda onlann snacak hiç bir eyi

yoktu. Güne çkt zaman yeraltndaki snaklara girerler, batt zaman da

ziraat ve maietleri için geri çkarlard” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Seleme b. Kuheyl bu âyeti açklarken:

"Onlarn hiçbir yeri yoktu, güne çkt zaman üzerlerine çkard. Onlardan

her birinin, birini yatak ve birini de örtü olarak kuland iki kula vard" dedi.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Günein

doduu yere ulanca, onu kendileriyle güne arasna örtü koymadmz
bir halk üzerine doar buldu

"6
âyetini açklarken: "Bunlann zenci olduu

’ Kehf Sur. 89, 90
2 Kehf Sur. 90
3 Ebu'-eyh (959, 978). Muhakkik: "Zayf hadistir" dedi.

* Kehf Sur. 89, 90
5 bn Kesîr, Tefsir (5/190) geçtii üzere Tayâlisî (lafz kendisinindir) ve Ebu'-eyh

(979).
6 Kehf Sur. 89, 90
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söylenmektedir” dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken:

"Güne, meskenleri maaralar olan ksa boylu kzl kiiler üzerine

çkmaktayd. Onlarn yiyeceklerinin çounluu denizin atm olduu

balklardr” dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Oy- ^jj li
"2 buyruunu açklarken: "Burada ilim kastedilmektedir”

dedi.

"ki da arasna ulanca, bunlann önünde, neredeyse

hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu." (Kehf Sur. 93)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ki da arasna ulanca ..."3

ayetini açklarken: "Bu iki da Ermenistan ve Azerbeycan arasndadr” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Neredeyse hiçbir sözü

anlamayan bir halk buldu"4
ayetini açklarken: "Burada Türkler

kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Temîm b. Hazlem bu âyeti: " J

yy j^ûiT5 lafzyla okurdu.

\L. 1
*

4; üî Js.^ ili

Onlar: «Ey Zülkameyn! Ye'cüc ve Me'cüc bu topraklarda

fesat çkaryorlar. Onun için, bizimle onlar arasnda bir set

1 Abdurrezzik (1/412).

1
Kehf Sur. 91

3 Kehf Sur. 93
4 Kehf Sur. 93

5 Kehf Sur. 93
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yapman artyla sana bîr vergi versek olur mu?» dediler/'

(KcKf Sur. Ü4)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd der ki: Bir gün Hz.

Peygamber MBiahu aleyhi «***") deriden çadrnn altndayken yanna gittik.

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem) dar çkp Allah'a hamd ettikten sonra: "Cennet

ehlinin dörtte biri olmanz sizi sevindirir mi?" diye sordu. Biz: "Evet, yâ

Resûlallah!" deyince: "Cennet ehlinin üçte biri olmanz sizi sevindirir mi

diye sordu. Biz: "Evet, ey Allah’n peygamberi!” deyince öyle buyurdu:

"Canm elinde olana yemin olsun ki, ben Cennet ehlinin yans olmanz arzu

ederim. Siz dier ümmetlere göre siyah bir öküzün yannda beyaz bir kl

gibisiniz. Veya beyaz bir öküzün yanndaki siyah bir kl gibisiniz. Sizden sonra

Yecûc ve Mecûc olacaktr. Bunlardan her biri zürriyetinden bin kii ve daha

fazlasn brakacaktr. Onlann arkasnda da üç ümmet olacaktr. Bunlar

Mensik, Tâvîl ve Târis’tir. Onlann da saysn ancak Allah bilir."

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in Amr d-

Bikâlî vastasyla bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: "Allah, melekleri,

cinleri ve insanlan on bölüme ayrd. Bunlardan dokuz bölümü melek, bir

bölümü ise cinler ve insanlardr. Melekleri de on bölüme ayrmtr. Dokuz

bölümü gece ve gündüz usanmadan Allah’ zikreden Keribiyyûn'dur. Bir

bölümü de risaletini yerine getiren, hâzinelerine bakan ve dier istedii

emirleri yerine gitirenlerdir. Allah, insanlan ve cinleri on bölüme ayrmtr.

Dokuz bölümü cin, bir bölümü insandr. nsanlardan bir çocuk doduu
zaman cinlerden dokuz çocuk doar. Allah insanlan da on bölüme ayrmtr.

Onlardan dokuzu Yecûc ve Mecûc (kavimleri), biri ise dier insanlardr. “O

düzgün yollara sahip göe yemin ederim k*1 gökyüzü yedi kattr. Harem de

Ar'n hizasndadr.”2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye’den bildirir: "Yecûc ve Mecûc

insanlann iki katdr. Cinler de ayn ekilde insanlardan daha fazladr. Yecûc ve

Mecûc iki adamdr. simleri de zikredildii gibi Yecûc ve Mecûc'dur.” 3

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Allah insanlan

on bölüme ayrd. Bunlardan dokuz bölümü Yecûc ve Mecûc, bir bölümü ise

1

Zâriyât Sur. 7
1 Abdurrezzâk (2/28), bn Cerîr (16/401) ve Hakim (4/490, "sahîh").

3 bn Cerîr (16/398, 399).
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dier insanlardr" dedi.

bn Ebî Hâtim ve el-Azame’de Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdullah b.

Amr b. el-Âs der ki: "Dünya be surette klndt. Biri bayla, gösüyle

kanatlaryla ve kuyruuyla ku eklindedir. Medine, Mekke ve Yemen ba
ksmdr. Msr ve am göüs ksmdr. Irak sa kanattr. Irak’n arkasnda

kendilerine: "Vâk" denilen bir ümmet vardr. Vâk denilen yerin arkasnda

kendisine: "Vakvâk" denilen bir ümmet vardr. Onun arkasnda da Allah'tan

baka kimsenin bilmeyecei kadar ümmetler vardr. Sind sol kanattr. Sind'in

ötesinde Hind vardr. Hind'in ötesinde kendisine: "Nâsik" denilen bir ümmet

vardr. Nâsik'in ötesinde "Mensik" adl bir ümmet vardr. Onun arkasnda da

Allah’tan baka kimsenin bilmeyecei kadar ümmetler vardr. Hemmâm'dan

(skenderiye ve Afrika arasnda bir ehir) Güne’in batt yere kadar olan

ksm kuyruk ksmdr. Kuun en kötü taraf da kuyruudur .''

1

Ebu’-eyh'in el-Azame 'de Abde b. Ebî Lubâbe'den bildirdiine göre

dünya yedi ktaya bölünmütür. Alt ktasnda Yecûc ve Mecûc, bir ktasnda

ise dier insanlar bulunmaktadr .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Vehb b. Câbir el-Hayvânî der ki: Abdullah b.

Amr'a: "Yecûc ve Mecûc, Âdemoullanndan mdr?" diye sorduumda:

"Evet, onlardan sonra üç ümmet olacaktr ki, saylann Allah’tan baka kimse

bilmeyecektir. Bunlar Tâvîl, Târîs ve Mensik'tir” dedi .

3

bn Cerîrin bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: “Yecûc ve Mecûc'un

(ümmetleri) içlerinde diledikleri gibi dillerinin ucuyla su içtikleri nehirleri ve

diledikleri kadar iliki kurduklar kadnlan vardr. Onlann kendilerinden

dilediklerince yedikleri aaçlar vadr. Onlardan bir kii arkasnda bin çocuk ve

daha fazla bir zürriyet brakmadan ölmez ."4

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hassan b. Atiyye: “Yecûc

ve Mecûc iki ümmettir. Her ümmette de dört yüz bin ümmet vardr. Hiç biri

dier birine benzemez. Onlardan bir kii çocuklarndan yüz kii görmedikçe

de ölmez" dedi .

5

1 Ebu'-eyh (945).

J Ebu'-eyh (943).

3 bn Cerîr (16/399).

4 bn Ccrîr (16/339, 400).

5 Ebu'-eyh (944).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr): "Yecûc

ve Mecûc üç ksm olarak yaratld. Bir ksm da selvisi gibidir. Bir ksmnn

boyu ve eni dört arndr. Bir ksm da bir kulan döek, dierini de yorgan

olarak kullanandr. Onlar, kadnlarnn rahimlerindeki ei (çocuun büyüdüü

keseyi) yerler” dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hâlid el-Eec der ki: "Âdemoullan ve

blis'in oullan üç ksmdr. Üçte ikisi blis'in oullan, üçte biri de

Âdemoullandr. Âdemoullan da üç ksmdr. Üçte ikisi Yecûc ve Mecûc'un

kavmi, kalan ksm da dier insanlardr, insanlar da üç ksmdr. Bir ksm
Endülüs, bir ksm Habei ve bir ksm da Araplar ve Acemlerdir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yecûc ve Mecûc yirmi iki

kabiledir. Zülkameyn eddi yaparak yirmi bir kabilenin önünü kesti. Onlardan

bir kabile savatayd (ve eddin bu tarafnda kaldlar). Bunlar Türk'lerdir”

dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib'e Türk'ler hakknda

sorulunca: "Bunlar göçebe kiilerdir, belli bir yerleri yoktur. Onlar Yecûc ve

Mecûc'tandr. Ancak savamaya gittikleri bir zamanda Zülkameyn eddi

yapm ve kavimleri ile aralann kapatmt. Bunun üzerine onlar da

yeryüzünde göçebe olarak kaldlar” dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hassân b. Atiyye: "Yecûc ve Mecûc yirmi

be ümmettir. Hiçbir ümmet de dier bir ümmete benzemez” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Musennâ el-Umlûkî: "Allah, Yecûc

ve Mecûc'u Cehennem için yaratmtr. Onlann arasnda asla doru biri

yoktur ve olmayacaktr" dedi.

ibn Ebî eybe ve ibn Cerîr’in bildirdiine göre Abdullah b. Selâm der ki:

"Yecûc ve Mecûc'un kavminden olan kii, sulbünden bin çocuk ve daha

fazlas domadkça ölmez” dedi.
1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine gere

bn Abbâs: "Yecûc ve Mecûc kavminin boyu bir veya iki kantr. En

uzunlannn boyu ise üç kantr. Onlar, Âdem'in (Bieyhöseiam) çocuklanndand r”

’ bn Cerîr (16/400).
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dedi.'

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye, Ba's'ta Beyhakî ve

bn Asâkir'in, bn Amr'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiiahu aiayh. meiM:

"Yecûc ve Mecûc, Âdem'in çocuklarndandr. Eer onlar gönderilecek olsalard

insanlarn maietini bozarlard. Onlardan bir kii, zürriyetinden bin çocuk ve

daha fazlasn brakmadkça ölmez. Onlarn arkalarnda üç ümmet vardr.

Bunlar Tâvîl, Târîs ve Mensik'tir" buyurmutur .

1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Amn “Cinler ve

insanlar on ksmdr. Dokuz ksm Yecûc ve Mecûc'un kavmi, bir ksm da

dier insanlardr" dedi.

Nesâî ve bn Merdûye’nin, Amr b. Evs vastasyla babasndan bildirdiine

göre ResÛlullah (sBiiallshu eteyhi vbibIIot): "Yecûc ve Mecûc'un kavimlerinde

dilediklerince iliki kuracaklar kadnlar vardr. Onlarn kendilerinden

dilediklerince yiyecekleri aaçlar vardr. Onlardan bir kii, zürriyetinden bin

çocuk ve dahafazlasn brakmadkça ölmez" buyurmutur.

3

bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye, bn Adiy, bn Asâkir ve bnu’n-Neccâr'n

bildirdiine göre Huzeyfe der ki: Resûlullah'a (saiiaiUmaisyfmiiem), Yecûc ve Mecûc

hakknda sorduumda: "Yecûc ayn bir ümmet, Mecûc ayn bir ümmettir. Her

ümmette de krk bin ümmet vardr. Kii sulbünden silah tayacak yaa gelmi

bin kii görmedikçe ölmez" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlallah! Onlan bize vasfet"

deyince: "Onlar üç ksmdr ve bir ksmlar da selvisi gibi (uzun)dur"

buyurdu. “Yâ Resûlallah! Da selvisi nedir?" dediimde: "Bu am
topraklarnda yetien yüz yirmi arn boyunda semaya yükselen bir aaçtr"

buyurdu ve öyle devam etti: "Bunlar kendilerine da ve demir dayanmayan

kiilerdir. Bir ksm bir kulan döek, bir kulan da yorgan yapanlardr.

Onlar önlerine çkan fili, vahi hayvanlan deveyi ve domuzu mutlaka yerler.

Hatta aralannda ölen kiiyi de yerler. Onlann öncüleri am'da iken artçlan

doudaki nehirleri ve Taberiyye'deki gölü içecekler."
4

1 Hâkim (4/527, "sahih").

3 Taberânî M. el-Evsat (8598) ve bn Abbâs (2/232). bn Kesir, Tefsir'de (5/1%) der ki:

"Bu hadis arib, münker ve zayftr."
J Nesâî, S. el-Kübri (11334). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'ifu'l-Câmi’, 2028).

* Tahrîcu'l-Keâfta (2/311) geçtii üzere bn Merdûye, bn Adiy (6/2177) ve bn
Asâkir (2/233). Ancak bn Merdûye'nin rivayetinde dörtyüz yerine krk bin ifadesi

vardr.
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el-Fiten’de Nuaym b. Hammâd ve Ibn Merdûye'nin zayf bir isnâdla ibn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saMahu aleyh vesilem):
"srâ gecesi

götürüldüüm zaman Allah, beni Yecûc ve Mecûc'a gönderdi. Onlar Allah’n

dinine ve ibadetine davet ettim, ama bu davetimi kabul etmediler. Onlar

Âdem'in ve blisin oullarndan asi olanlarla beraber Cehennemdedir"

buyurdu .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, Ebû Bekre es-Sakafî'den bildirdiine göre

bir kii: "Yâ Resûlallah! Ben Yecûc ve Mecûc’un eddini gördüm" deyince,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Onu bana vasfet" buyurdu. Adam: "Siyah ve

krmz çizgili Yemen elbisesi gibiydi" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiahu

aleyhi veseiietn): "Sen onu görmüsün" buyurdu .

2

Ahmed, Tirmizî ("hasen"), bn Mâce, bn Ebî Hâtim, ibn Hibbân, Hâkim

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ba's’ta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (»Ilallahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurmutur: "Yecûc ve Mecûc hergün eddi

delmeye çalacak ve güne klarn görmeye yakn bir zamanda balarnda

bulunan kii: «Geri dönün yarn gelip delersiniz» diyecektir. kinci gün

geldiklerinde kazdklar yeri öncekiden daha salam bir ekilde bulacaklar.

Zamanlar dolduunda ve Allah onlar insanlar üzerine göndermek

istediinde yine eddi delmeye çalacaklar. Güne klarn görmeye yakn

bir zamanda balarnda bulunan kii: «Geri dönün, inallah yarn gelip

açarsnz» diyecektir. kinci gün geri geldiklerinde kazdklar yeri braktklar

gibi bulacaklar. eddi delip insanlarn üzerine çkacaklar. Bütün sulan

içecekler, insanlar da onlardan kalelerine kaçacaktr. Onlar oklann gökyüzüne

atacaktr. Oklar kanl bir ekilde geri dönünce: « Yeryüzündekileri kahrettik

,

gökyüzündekileri de yendik» diyecekler. Bunun üzerine Allah onlarn

boyunlanna kurtçuklar gönderecek ve onlan helak edecektir. Muhammed'in

can elinde olana yemin olsun ki, hayvanlarda Yecûc ve Mecûc'un etindim

yiyerek semirip besleneceklerdir."3

Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre Zeyneb binti Cah der ki: Resûlullah

(iBiiaiiahj aleyh, veseiiem) uykusundan yüzü kzarm bir ekilde, (baparma ve

1 Nuaym b. Hammâd (1653).

J bn Cerîr (15/404) ve Tahricu'l-Keâfta (2/312) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Ahmed 16/369 (10632), Tirmizî (3153, "hasen"), bn Mâce (4080), bn Hibbân (682‘>),

Hâkim (4/488, "sahih") ve Fethu'l-Bân'dc (13/109) geçtii üzere bn Merdûye. Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî. 2025).
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yanndaki parmakla) halka yapp: "La ilahe illallah
,
yaklaan erdet dolay

Araplarn vay haline ! Bu gun Yecûc ve Mecûc'un eddinden u kadar açld

"

diyerek uyand. Ben: "Yâ Resûtallah! Aramzda salih kiiler bulunduu halde

helak m olacaz?" dediimde: "Evet, pislik çoald zaman " buyurdu.'

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâri ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"Bugün Yecûc ve Mecûc'un eddinden

u kadar açld" buyurdu ve eliyle doksan iareti etti/

& 5s!^ ^ ot J* viü

4*4*^ jij * ^43 f-fe) (^5 j*^-t ly^

dU ^J\ Jlî IjÜ I3J 1
>ubl jti ^JUJl £g tiJU

ia jiî dJ; y jpiLüi Uj oj^L ot >Lii ui * >»

pJ »U- ^ ^
Onlar: «Ey Zülkameyn! Ye'cüc ve Me'cüc bu topraklarda

fesat çkanyorlar. Onun için, bizimle onlar arasnda bir set

yapman artyla sana bir vergi versek olur mu?» dediler.

Zülkameyn, «Rabbimin bana verdii daha hayrldr. imdi
siz bana gücünüzle yardm edin de. sizinle onlarn arasna
salam bir engel yapaym» dedi. Bana demir kütleleri

getirin. ki da yakasnn aras denkleince: «Körükleyin»

dedi. Onu ate haline getirdiinde de: «Bana erimi bakr
getirin üzerine dökeyim» dedi. Artk onu ne aabildiler, ne

de delebildiler. Zülkameyn, «Bu, Rabbimin bir rahmetidir.

Rabbimin vaadi (kyametin kopma vakti) gelince onu yerle

bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir» dedi." (Kchf Sur. 94-98)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Habîb el-Eracânî: "Ey

1 Buhârî (3346, 3598, 7059, 7135) ve Müslim (2880).

1 bn Ebî eybe (15/62), Ahmed 14/196, 16/497 (8501, 10853), Buhârî (3347, 7136) ve

Müslim (2881).
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Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc bu topraklarda fesat çkaryorlar ..."
1

buyruunu açklarken: "Fesatlar insanlar yemeleriydi” dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana bir

vergi versek ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada yüksek bir ücret

kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre klime: "Allah'n yaratm olduu

(engel) sudd, insanlarn yapm olduu da sed’dir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Rabbimin bana verdii daha

hayrldr..."3 buyruunu açklarken: "Rabbimin bana verdii imkân ve

kudret sizin vereceiniz vergiden daha hayrldr, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizinle onlarn arasna

salam bir engel yapaym"

4

buyruunu açklarken: "Burada çok salam bir

sed kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: "Burada demir parçalar kastedilmektedir” dedi.

6

Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak ona: Bana: " &
ajjiJl

"7
ifadesini açkla” deyince, bn Abbâs: "Burada demir parçalan

kastedilmektedir” dedi. Nâfi': "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet bilirler. Ka'b b. Mâlik'in:

"Demir parçalan taçlarla birleecek

Gürleyerek de harareti yükselecek
”
dediini iitmedin mi?”

8

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "çJsIJ! ;&"9

1

Kehf Sur. 94
1

Kehf Sur. 94
3 Kehf Sur. 95
4 Kehf Sur. 95
5 Kehf Sur. 95
6
el-tkârida (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Kehf Sur. 95
8
el-tkârida (2/89) geçtii üzere Tast.

9 Kehf Sur. 96
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ifadesini açklarken: “Burada iki da aras kastedilmektedir" dedi .

1

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: “g»ÜJi eklinde

iki fetha ile okur ve: “Burada iki da (aras) kastedilmektedir"' derdi.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “cçâüdl

eklinde ötre ile okurdu.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: &"3 ifadesini açklarken: “Burada iki dan ba
kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "rjlaâ
"

4

ifadesini açklarken: “Burada bakr kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî eybe ve Ibnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini açklarken: “Burada bakr kastedilmektedir" dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "çkâ buyruunu

açklarken: “Bakr getirin de demirle birbirine kaynasn, mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onu ne

aabildiler, ne de delebildiler" 7
ayetini açklarken: “Üstünden geçmeye

güçleri yetmedi, mânâsndadr" dedi .

8

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onu ne aabildiler, ne de

delebildiler
"9 buyruunu açklarken: “Artk onu, ne üstüne çkp aabilirler,

ne de altndan delebilirler, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Onu ne aabildiler, ne de

delebildiler"
10 buyruunu açklarken: “Artk onu, ne üstünden aabilirler, ne

de altndan delebilirler mânâsndadr" dedi.

1

el-tkân’da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.
J
Kehf Sur. %

»Kehf Sur. 96
4 Kehf Sur. 96
5 Kehf Sur. 96
6 Kehf Sur . 96
7 Kehf Sur. 97
8 Abdurrezzâk (1/413).

9 Kehf Sur. 97

Kehf Sur. 97
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Rabbimin vaadi (kyametin

kopma vakti) gelince onu yerle bir eder
" 1 buyruunu açklarken: “Eskisi gibi

onu yol yapar, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Rabbimin vaadi (kyametin

kopma vakti) gelince onu yerle bir eder"
2 buyruunu açklarken: “Burada bu

iki da m yoksa iki dan arasn m kasdetmektedir, bilmiyorum” dedi.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Rabî' b. Huseym bu âyeti: fc"3

eklinde med ile okurdu” dedi.

ibn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre Ali b. Ebî lâlib der ki: "Yecûc

ve Mecûc, eddin arkasndadr. Onlardan bir kii sulbünden bin kii

çkarmadkça ölmez. Onlar her gün eddi yalyarak delmeye çalrlar. Onu

yumurta kabuu kadar incelttikleri zaman: “Artk yarn gelir onu deleriz”

derler. kinci gün eddin önceki gibi olduunu görürler. Onlardan Müslüman

biri doana kadar bu böyle devam eder. Onu delmeye gittikleri zaman bu

Müslüman kii kendilerine: “Allah'n adyla!” deyin” der. Onlar da: “Allah’n

adyla” diyerek yalamaya balarlar. Akamladklan zaman: “Yann gelir onu

deleriz” derler. Bu kii onlara: “nallah, deyin” der. Onlar da "nallah” der.

kinci gün yalamaya devam etmek için geldiklerinde eddi braktklan gibi

yumurta kabuu kadar kalm bir ekilde bulurlar. Onu delerler ve insanlarn

üzerine çkarlar. lk olarak üzerlerinde taçlar olan yetmi bin kii çkacaktr.

Sonra topluluklar halinde çkacaklar, sizin bu nehriniz gibi olan nehre (yani

Frat’a) gelecekler ve onda bir ey kalmayana kadar onu içeceklerdir. Sonra

onlardan bir topluluk oraya gelip: “Bir zamanlar burada su vard” diyecekler.

Yüce Allah'n: "Rabbimin vaadi (kyametin kopma vakti) gelince onu yerle

bir eder
"4 buyruu da bunu göstermektedir. “Dukkâu” ifadesiyle toprak

kastedilmektedir. "...Rabbimin vaadi gerçektir."5

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: Yecûc ve Mecûc eddi kazmalaryla

delmeye çalrlar. Onu delmek üzereyken: “Yann gelir onu deleriz” derler.

1

Kehf Sur. 98
3
Kehf Sur. 98

3 Kehf Sur. 98
4 Kehf Sur. 98
5 Kehf Sur. 98
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kinci gün geldiklerinde onu hiç eilmemi bulurlar. 8u böyle devam eder,

ancak emir geldii zaman onlardan bazlarnn dillerine: “nallah yarn gelir

onu deleriz” kelimesi atlr. Bir sonraki gün geldikleri zaman eddi braktklar

gibi bulurlar ve onu delerek geçerler. lk olarak gelenler göle gelecek ve

ondaki bütün suyu içecektir. Ortada gelenler oradaki çamuru yalayacaktr.

Daha sonra gelenler: “Bir zamanlar burada su vard” diyecekler ve oklarn

gökyüzüne atacaklar. Oklar kanl olarak geri dönecektir. Bunun üzerine:

“Yeryüzündekileri kahrettik ve gökyüzündekileri yendik” diyecekler. sa b.

Meryem: “Allahm! Onlara kar gücümüz ve elimiz yoktur. Onlara kar bizi

bildiin gibi yeterli kl” diye dua edecektir. Allah da onlara "Naef” denilen

kurtçuklar gönderecektir. Onlar boyunlannda brakacak ve öldürecektir. Pis

kokulan yeryüzünü dolduracaktr. Sonra Allah onlara bir ku gönderecek ve

cesetlerini denize tayacaktr. Daha sonra Allah krk gün yamur gönderecek

ve yeryüzü bitkilerini verecektir. Hatta bir nar, bir evin halkn doyuracaktr/

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr) der ki: “Yecûc ve Mecûc

için sette açlacak gedik yirmi dört arn geniliindedir. Yükseklii ise on iki

arndr. Atlannn ayaklan gediin dibine basarken mzraklannn ucu üst

tarafna deecektir.”

bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: “Yecûc ve

Mecûc çkt zaman sa (afeyt«sseiam) üç yüz müslümanla beraber am'da bir

kökte olacaktr. Zor durumda kalacaklar ve onlan helak etmesi için Allah'a

dua edeceklerdir. Bunun üzerine Yüce Allah kurtçuklar gönderecek ve onlan

öldürecektir. Yeryüzü onlann kokusuyla dolacaktr. Yeryüzünü onlann

kokusundan temizlemesi için Allah'a dua edecekler ve yamur yap onlar

denize götürecektir. Sonra meyveler verimli olacak, hatta bir salkm üzüm bir

evin halkn doyuracaktr.

bn Cerîr ve Hâkim'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: Yecûc ve

Mecûc kavminin ilkleri Dicle nehri gibi bir nehre urayacaktr. Kavmin

gelecek nesli oradan geçerken: “Daha önce bu nehirde su vard” diyecektir.

Kii sulbünden bin çocuk ve daha fazlas çkmadan ölmüyordu. Onlardan

sonra saylann Allah’tan baka kimsenin bilmedii üç ümmet vardr. Bunlar

Târis, Tâvîl ve Nâsik veya Mensik'tir.
2

1

Abdurrezzâk (2/28, 29).

’ bn Cerir (16/39**) ve Hâkim (4/490, "sahih”).
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Ebû Ya'la, Hâkim ve bn AsâkiHin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Her gün eddi delmek için

kazacaklar ve onu delmek üzereyken, balarndaki kii: «Artk geri dönün yarn

onu delersiniz» diyecektir. Ancak Allah onu ilk haline getirecek ve daha sert

yapacaktr. Zamanlar dolduunda ve Allah onlar göndermek istediinde

balarnda olan kii: «Artk geri dönün, inallah yarn onu delersiniz»

diyecektir. kinci gün döndüklerinde onu braktklar gibi bulacaklar. Onu

delecekler ve insanlarn üzerine akn edecekler. Bütün sulan içecekler. nsanlar

onlardan kaçnca oklann gökyüzüne atacaklar ve oklar kanl bir ekilde geri

dönecektir. Bunun üzerine: «Yeryüzü halkn kahrettik ve gökyüzü halkn

yendik» diyecekler. Allah boyunlanna kurtçuklar gönderecek ve onlan helik

edecektir. Canm elinde olana yemin olsun ki, hayvanlar da onlann etindim

yiyerek semirip beslenecektir.

Hâkim'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Ben Deccal ile beraber olanlan kendisinden daha iyi bilim

kiiyim. Onunla beraber iki nehir vardr. Biri insanlarn gözünde alevlentm

ate, dieri de beyaz sudur. Sizden ona yetien kii gözlerini kapatsn ve ate

olan sudan içsin. Çünkü o, (aslnda) souk bir sudur. Dier nehirden saknn,

çünkü o fitnedir. Bilmi olun ki onun iki gözünde de: «Kâfir» yazldr. Onu

okumay bilen de, bilmeyen de okuyabilecektir. Onun bir gözü silinmitir, onda

bir et parças vardr. O son olarak Ürdün'de Efk denilen yerde çkacaktr.

Allah'a ve kyamet gününe iman eden her kii Ürdün'de olacaktr.

Müslümanlarn üçte birini o öldürecek, üçte biri kaçacak ve üçte biri yerinde

kalacaktr. Gece karanl onlan örtünce müminler birbirlerine: «Allah'n

nzasyla kardelerinizin arkasndan gitmek için ne bekliyorsunuz?» diyecektir.

O zaman yannda yemek art olan kii onu kardeine versin. Tan aard
zaman acele olarak namaz kln ve dümannza doru dönün. Namaz klmaya

kalkld zaman sa b. Meryem inecek ve namaz kldracaktr. Namaz bitim

t

de: «Benimle Allah'n düman arasndan çekilin» diyecektir. Deccâl eriyecek,

Allah, Müslümanlar onlara musallat edip öldüreceklerdir. O zaman aaçlar ve

talar: «Ey Allah'n kulu ! Ey Rahmann kulu! Ey Müslüman! Bu yahudidir,

onu öldür» diyecektir. Allah onlan yok edecek ve Müslümanlan galip klacaktr.

Müslümanlar haç knp domuzu öldürecek ve vergiyi kaldracaktr.

1 Ebû Yala (6436) ve Hâkim (4/488, "sahih”). Ebû Ya'la'nm muhakkiki: "snâ.l

sahihtir" demitir.
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Müslümanlar bu hal üzere iken Allah, Yecûc ve Mecûc'u gönderecektir. lk

olarak gelenler bütün sulan içecektir. Arkalanndan gelenler ise su havzalanm

tamamen kurutacak ve bir damla brakmayarak: «Biz dümanlanmza üstün

geldik. Önceleri burada su vard» diyecekler. Allah'n Peygamberi ve ashab

onlann arkasndan gelecek ve onlar Filistin ehirlerinden: «Lud» denilen bir

ehre girecektir. Orada: «Biz yeryüzündekilen yendik, gelin gökyüzündeki

kiilerle de savaalm » diyecekler. te o zaman Allah'n Peygamberi dua edecek

ve Allah boazlannda yara çkararak onlardan hiç kimseyi sa brakmayacaktr.

Kokulan Müslümanlan rahatsz edince de sa dua edecek ve Allah bir rüzgâr

göndererek onlann tümünü denize atacaktr."'

bn Ebî eybe'nin, Ebû'z-Zâhiriyye'den bildirdiine göre Resûlullah {saiUUu

aleyh' ««allem): "Müslümanlann fitne kaleleri Dimak, Deccal'a kar kaleleri

Beytü'l-Makdis'tir. Yecûc ve Mecûc’a kar da Tur dandaki evdir"

buyurmutur.

"O gön biz onlar brakrz, dalga dalga birbirlerine

karrlar. Sonra sûra ûfürülûr de onlan toptan bir araya

getiririz." (Kehf Sur. 99)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî: “O gün biz onlar brakrz, dalga

dalga birbirlerine karrlar..."
2 buyruunu açklarken: “Burada Yecûc ve

Mecûc'un insanlar üzerine çkaca zaman kastedilmektedir” dedi.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Zeyd: "O gün biz onlar brakrz,

dalga dalga birbirlerine karrlar...* 3 buyruunu açklarken: “O gün

kyametin ilk günüdür. Hemen ondan sonra da Sûria üflenecektir” dedi.

bn Ebî eybe, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hârûn b. Antere

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün biz onlar brakrz, dalga

dalga birbirlerine karrlar..."4 buyruunu açklarken: “Cinler ve insanlar

dalga dalga birbirlerine karacaktr” dedi.5

1 Hâkim (4/490-492, "sahih").

1
Kehf Sur. 99

3 Kehf Sur. 99
4 Kehf Sur. 99
5 bn Kesîr, Tefsir'de (5/1%) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Hârûn b. Antere'den bildirdiine göre

Fezâre oullarndan bir yal: "O gün biz onlar brakrz, dalga dalga

birbirlerine karrlar ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Cinler ve

insanlar dalga dalga birbirlerine kart zaman blis: "Ben bu durumun asln

size öreneceim" diyerek douya gidecek ve meleklerin yeryüzünü

kuattn görecektir. Sonra batya gidecek ve orada da meleklerin

yeryüzünü kuattn görecektir. Sonra saa sola her tarafa gidecek ve her

taraf meleklerin kuattn görecektir. Bunun üzerine: "Artk snacak bir

yer yoktur" diyecektir. O bu ekilde kouurken kendisine ip gibi bir yol

görünür. O, zürriyeti ile bu yolda gitmeye balar. Onlar bu yol üzerindeyken

yolun Cehenneme hücum ettiini görürler. O srada Cehennem bekçilerinden

biri çkarak: "Ey blîs! Rabbin katnda senin bir yerin yok muydu? Sen daha

önce Cennette deil miydin?" der. bîîs: "Bu gün knama günü deildir. Eer

Allah, bana ibadeti farz klsayd, ona hiçbir yaratnn ibadet etmeyecei bir

ekilde ibadet ederdim" der. Cehennem bekçisi: "Allah sana bir eyi zorunlu

kld" deyince, blîs: "Neymi o?" der. Cehennem bekçisi: "Allah, sana

Cehenneme girmeyi zorunlu kld” karln verir ve üzerlerine saldrara*

onu ve zürriyetini kanatlanyla Cehenneme atar. Cehennem öyle bir ses

çkanr ki, ne bir mukarreb melek, ne bir gönderilmi peygamber kalmaz,

hepsi diz üstü çöker."
1

cJl5T

"Onlarn delillerimi görüp beni anmak husûsunda gözleri

perdelenmiti ve Kurân’ dinlemeye tahammülleri yoktu/'

( KelC Sur. o)
bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlarn delillerimi görüp beni

anmak husûsunda gözleri perdelenmiti ve Kur’ân' dinlemeye

tahammülleri yoktu
"3 buyruunu açklarken: "Onlar hakka kar hem kör,

hem sarlard. Onu ne görürler, ne de iitirlerdi" dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Dinlemeye tahammülleri yoktu
"4 buyruunu açklarken:

'Kehf Sur. 99
2 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/195, 196) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve bn Cerîr (15/415).

) Kehf Sur. 101
4 Kehf Sur. 101
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“ittikleri halde onu idrâk etmezlerdi" dedi.

ÜÖP ty jl ^&Lp Ij^Cj ül ^.JI

"nkâr edenler beni brakp da kullarm dost

edineceklerini mi sandlar? Biz cehennemi kâfirlere konak
olarak hazrladk/' (Kd.f Sur. 102)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nkâr edenler, beni brakp da

kullarm dost edineceklerini mi sandlar..."
1 buyruunu açklarken:

“Kâfirler, Allah' brakp ta melekleri dost edinebileceklerini sandlar" dedi.

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib bu âyeti: “;u3l j3 a ^ l3â«£ jl 3>$ ^jJ eklinde okumutur.

Ebû Ubeyd der ki: “Sin" harfini cezm ederek “be” harfini de ötre ile

okumutur.”

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime bu

âyeti: “1
3>§ ^ij eklinde okudu. Burada: “Bu, onlara yeterli gelecek

sandlar" demek istemitir.

“De ki: Amelleri en çok boa gidenleri size bildirelim mi?”
(Kelf Sur. 103)

Abdurrezzâk, bn Hibbân, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Mus’ab b. Sa'd der ki: Babama:

"De ki: Amelleri en çok boa gidenleri size bildirelim mi?"2
âyeti ile Harûrîler

(Hariciler) mi kastedilmektedir?" diye sorduumda öyle dedi: “Hayr, burada

Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Yahudiler Muhammed'i (saiisiiahu aleyh.

««Hem) yalanladlar. Hristiyanlar ise Cenneti inkâr ederek: «Orada ne yiyecek,

ne de içecek vardr» dediler. Harûriler ise Allah'a vermi olduklan sözü

salamlatrdktan sonra bozan kiilerdir. Sa'd bunlan «fasklar» diye

'KehfSur. 102
1

Kehf Sur. 103
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adlandrmt.” 1

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Mus’ab der ki: Babama (Sa’d b. Ebi

Vakkâs’a): "De ki: Amelleri en çok boa gidenleri size bildirelim mi?"
J

âyeti

ile Harûrîler (Hariciler) mi kastedilmektedir?” diye sorduumda: "Hayr,

burada manastr sahipleri kastedilmektedir. Harûrîler ise yoldan çkan bir

kavimdir. Allah ta onlarn kalbini doru yoldan çkard” dedi .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hamîsa Abdullah b.

Kays der ki: Ali b. Ebî Tâlib’in: "De ki: Amelleri en çok boa gidenleri size

bildirelim mi?"4 âyetini açklarken: "Burada manastrlanna çekilen rahipler

kastedilmektedir” dediini iittim .
5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebu’t-Tufayl der ki: bnu'l-Kevvâ'nn, Ali

b. Ebî Tâlib'e: "De ki: Amelleri en çok boa gidenleri size bildirelim mi?"6

âyetinde kimler kastedilmektedir?” diye sorduunu iittim. Ali: "Burada

Kurey tacirleri kastedilmektedir” dedi.

Abdurrezzâk, Firyabî, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

deiik kanallarla bildirdiine göre Hz. Ali'ye: "De ki: Amelleri en çok boa
gidenleri size bildirelim mi?"7 âyeti sorulunca: "Zannederim ki Hâriciler

(Hariciler) onlardandr” dedi .

8

çji fs* v
:.L

;
^ tfÜJj obL, \yj6 ^lîl Jlsjî

Üjj fcUJ!

"Onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuacaklarn inkâr

eden, boylece amelleri boa çkan, o yüzden de kyamet

' Abdurrezzâk (1/413), Buhârî (4728), Nesâî, S. el-Kübrâ (11313), bn Cerîr (15/425

,

Fethu'l-Bâri'de (8/426) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/370) ve Fethu'l-Bâri'dz

(8/426) geçtii üzere bn Merdûye.
2 Kehf Sur. 103
3 Abdurrezzâk (1/413), Fethu'l-Bâri'de (8/425) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim

(2/380, "sahih").

4 Kehf Sur. 103

5 Fethu'l-Bâri’de (8/425) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Kehf Sur. 103

7 Kehf Sur. 103
8 Abdurrezzâk (1/413) ve Fethu'l-Bâri'de (8/425) geçtii üzere bn Merdûye.
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gününde amelleri için bir terazi kurmayacamz
kimselerdir." (KeKfSur. 105)

Buhârî, Müslim, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (safallehu aleyh, veseiiem):
"Kyamet gününde iri ve iman

bir adam getirilir, fakat Allah katnda sivrisinein bir kanad kadar arl
olmaz. sterseniz: «Onlar... kyamet gününde amelleri için bir terazi

kurmayacamz kimselerdir»
1

ayetini okuyun
"
buyurmutur .

2

bn Adîy ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah Maiiahu aleyh msiian): "Kyamet gününde, iri, uzun boylu
,
çok yiyen

ve çok içen biri getirilir. Fakat Allah katnda sivrisinein bir kanad kadar

arl olmaz. sterseniz: «Onlar... kyamet gününde amelleri için bir terazi

kurmayacamz kimselerdir» 3 buyruunu okuyun" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki:

Kur'ân, kyamet gününde dünyada kendisiyle amel eden kiiye görmü

olduu en güzel bir suretle ve en güzel bir koku ile görünür. O, sahibinin

yannda durup ona her korku geliinde onun korkusunu giderir, onu

sakinletirir ve ona emellerini gösterir. Bu kii ona: "Allah seni hayrla

mükâfatlandrsn. Sen ne kadar güzel bir dost, güzel yüzlü ve güzel kokulu

birisin" der. Amelleri ona: "Beni bilmiyor musun? Dünyada iken sana yük

olduum kadar gel bana bin. Ben senin amelinim. Dünyada iken amelin güzel

ve temiz idi, bu sebeple beni güzel yüzlü ve güzel kokulu görmektesin" der.

Ameli onu alr ve Yüce Rabbin huzuruna çkarr. Rab'be: "Ey Rabbimî Bu filan

kiidir"- Hâlbuki Allah onu kendisinden daha iyi bilir- "Ben onu dünya

hayatnda çok megul ettim. Onu gündüz susuz brakp geceleri uyutmadm.

Benim için ona efaat hakk ver" der. Bu kiinin bana mülk tac konur ve

ona mülk hrkas giydirilir. Ameli: "Ey Rabbimî Ben onun için bundan daha

güzeline hevesli ve onun için daha üstün bir ey arzu ediyordum" der. Bunun

üzerine ebediyetlik sana, dier nimetler de soluna verilir. Amelleri: "Ey

Rabbimî Evinde olan her hayr kendisine aittir" der. Sonra bu kii

akrabalarna efaatçi olur. Eer kii kâfir ise amelleri ona en çirkin bir suretle

’ Kehf Sur. 105
2 Buhârî (4729), Müslim (2785) ve bn Kesir, Tefsîr'de (5/198) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim.
3 Kehf Sur. 105
4 bn Adiy (6/2235) ve Beyhakî (5670).
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ve en kötü bir kokuyla görünür. Her korku geliinde onu daha da korkutur. O:

"Allah seni kötü klsn. Sen ne kötü bir dostsun. Sen ne kadar çirkin ve re

kadar kötü kokulusun. Sen kimsin?" der. Ameli: "Beni tanmadn m? Ben

senin amelinim. Senin amellerin çirkin ve kötü idi. Bu sebeple beni çirkin ve

kötü kokulu görmektesin. Gel, sen bana dünyada iken hep binmitin, ben ce

sana bineceim" der. Ona biner ve Allah’n huzuruna çkarr. Onun, Allah

katnda hiçbir arl (deeri) yoktur .

1

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr:

"Kyamet gününde, iri ve uzun boylu biri getirilerek Mizan'a konacaktr.

Fakat o, Allah katnda sivrisinein bir kanadndan daha ar gelmeyecektir”

dedi ve: "Onlar... kyamet gününde amelleri çin bir terazi kurmayacamz

kimselerdir"* âyetini okudu .

3

Hennâd'n bildirdiine göre Ka'b b. Ücra: "Onlar... kyamet gününde

amelleri için bir terazi kurmayacamz kimselerdir
"4 buyruunu açklarken:

"Kii kyamet gününde getirilip tartlr. Ancak bir buday tanesi arlnca
gelmez. Sonra bir daha tartlr ve bir arpa tanesi arlnca gelmez. Sonra bir

daha tartlr ve bir sivrisinek kanad arlnca gelmez" dedi ve: "Onlar,

Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuacaklarn inkâr eden, böylece amelleri

boa çkan, o yüzden de kyamet gününde amelleri için bir terazi

kurmayacamz kimselerdir
"5 âyetini okudu. Onlann hiçbirarl yoktur.”

6

Vjî I illi- ^K oliJLkJl 1Ju^j lp\ yÛ\ b\

"man edip iyi davranlarda bulunanlara gelince, onlar

için makam olarak Firdevs cennetleri vardr." (Keki Sur. 107)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim

ve ibn Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (salialiahu aleyhi

yenlim):
"
Allah'tan Firdevs'i isteyin. Çünkü o, Cennetin göbeidir. Firdes

' bn Ebî eybe (19/493), 495) ve bnu'd-Durays (100, lafz kendisinindir).
3

Kehf Sur. 105
} bn Ebî eybe (13/169, 170, 439, 440).

4 Kehf Sur. 105

s Kehf Sur. 105
6 Hennâd (866).
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ahalisi, Ar'n çkard sesi iitecektir" buyurmutur .

1

Buhârî, Müslim ve bn Ebî Hâtim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiiaho aleyhi «seiiem): "Eer Allah'tan isterseniz Firdevs'i isteyin. Zira o,

Cennetin ortas ve en yüksek yeridir. Onun üzerinde Rahman'n Ar' vardr ve

Cennet nehirleri ondan fkrmaktadr" buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, Hâkim, Ba's'ta

Beyhakî ve bn Merdûye'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBiiiiahu aleyhi veseiiem): "Cennette yüz derece vardr. Her iki derece

arasndaki mesafe, yeryüzü ve gökyüzü aras kadardr. Firdevs en yüksek

derecedir ve Ar onun üzerindedir. Cennetin dört nehri ondan fkrmaktadr.

Eer Allah'tan isterseniz Firdevs'i isteyin" buyurmutur .

3

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bn Merdûye ve Ba's'ta Beyhakî'nin

Muâz b. CebePden bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aieytn vesaikm): “Cennette yüz

derece vardr. Her iki derece arasndaki mesafe, yeryüzü ve gökyüzü aras

kadardr. Firdevs en yüksek derecedir ve Ar onun üzerindedir. O, Cennetin en

orta yerindedir. Cennet nehirleri ondan fkrmaktadr. Eer Allah'tan

isterseniz Firdevs'i isteyin" buyurmutur .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Bezzâr ve Taberânî’nin, Semure b. Cundub'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Firdevs, Cennetin en yüksek yeri

ve ortasdr. Cennet nehirleri ondan fkrmaktadr. Eer Allah'tan isterseniz

Firdevs'i isteyin" buyurmutur.
5

Taberânî’nin Semure b. Cundub'den bildirdiine göre Resûlullah (sBialiahu Beyhi

veseiien): "Firdevs, Cenneti'l-Ulyâ'nn en yüksek, en ortas ve en güzel yeridir"

buyurmutur.

6

Bezzâr'n bildirdiine göre rbâd b. Sâriye: “Eer Allah’tan isterseniz

’ bn Cerîr (15/431), Taberânî (7966) ve Hâkim (2/371, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, DaTfu'l-Cimi', 3273).
1
Buhârî (2890, 7423) ve Müslim (14236).

3 bn Ebî eybe (13/138), Abd b. Humeyd, Muntehab (182), Ahmed 37/369, 404, 405

(22695, 22738), Tirmizî (2531), bn Cerîr (15/432, 433), Hâkim (1/80) ve Beyhakî (248).

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizt, 2056).

4 Ahmed 36/406, 407 (22087), Tirmizî (2530), bn Mâce (4331), bn Cerîr (15/434) ve

Beyhakî (249). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2055).

5 bn Cerîr (15/435, 436), Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (3513, 3514) ve Taberânî (6886, 7088).
6
Taberânî (6885).
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Firdevs'i isteyin, zira o, Cennetin en yüksek yeridir"' dedi.’

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallatishu aleyhi vaailam): "Firdevs, Cennetteki en yüksek derecedir. Rahman'm Ar'
onun içindedir. Cennetin dört nehri ondan fkrmaktadr. Adn Cenneti ise

Cennetin ortasdr. Onda Rahmân’n bereketi vardr ve orada Arn sesi iitilir

Allah'tan isterseniz Firdevs'i isteyin
"
buyurmutur .

2

bn Ebî Hâtim'in, Ebû Musa el-E'arî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Firdevs, Rahmân'n bereketidir. Onda en güzel nehirler ve

meyveler bulunmaktadr" buyurmutur.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “Firdevs, Romallarn dilinde bostan mânâsndadr" dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “Firdevs, Nebat dilinde ba
demektir. Kelimenin asl ise Firdâse'dir" dedi.

bn Ebî eybe, Hennâd ve bnu’l-Münziriin, Abdullah b. el-Hâris'ten

bildirdiine göre bn Abbâs, Ka'b’a, Firdevs’i sorunca, Ka'b(u'l-ahbâr):

“Firdevs, Süryanice'de üzüm balandr2
' dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Firdevs, Cennet

demektir. Cennet de Rumca'da Firdevs'tir" dedi.

Neccâd'n Cuz'u't-Terâcim'de Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'tan bildirdiine

göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi «allem): Cennette yüz derece vardr. Her iki derece

arasndaki mesafe yeryüzü ve gökyüzü aras kadardr. Firdevs en yüksek

derecedir. Eer Allah'tan isterseniz Firdevs’i isteyin" buyurmutur.

"Orada temelli kalrlar, baka bir yere gitmek istemezler."

(Kehf Sur. 108)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Baka bir yere gitmek istemezler" buyruunu açklarken:

“Aynlmak istemezler, mânâsndadr" dedi.

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3512).
1 bn Cerîr (15/436).

5 bn Ebî eybe (13/149).
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"Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve

bir o kadarn da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden
denizler tükenirdi" de." (KekfSur. 109)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Rabbimin

sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ..."

1

buyruunu açklarken:

"Burada Rabbimin ilmi kastedilmektedir'’ dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Rabbimin sözlerini yazmak

için denizler mürekkep olsa ..."
1 buyruunu açklarken: "Allah'n sözleri ve

hikmeti bitmeden önce yazmakla deniz suyu biterdi" dedi.

Ahmed'in Zühd 'de bildirdiine göre Ebu’l-Bahterî der ki: Bir kii bir eyler

örenmek için Selmân'la dost olmutu. Dicle nehrine vardklannda nehir

tamt. Selmân, bu kiiye: "n ve iç!" dedi. Adam içince, Selmân: "Daha da

iç!" dedi. Adam yine içince, ona: "Suyu ne kadar eksilttiini görüyorsun?"

diye sordu. Adam: "Ben bundan ne eksiltebilirim ki?" karln verdi. Bunun

üzerine Selmân: "lim de ite böyle dir. Ondan alrsn, ama onu

eksiltemezsin" dedi .

3

>>: tâ iA V'j ^ 1 Jî
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"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanm; ancak bana
lahnzn tek bir ilah olduu vahyolunuyor. Rabbine
kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine
kullukta hiç kimseyi ortak komasn." (Kekf Sur. 1 10)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve uabul-mât'da

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbine kavumay uman kimse

yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak komasn'"’ buyruunu

1

Kehf Sur. 109
1 Kehf Sur. 109
3 Ahmed (sh. 29)

* Kehf Sur. 110
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açklarken: “Bu, Allah’dan baka ilah edinip te ona tapan mürikler hakknda

nâzil olmutur. Bu, müminler hakknda nâzil olmu bir âyet deildir" dedi .

1

Abdurrezzâk, hlâs'ta bn Ebi'd-Dünyâ, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in

bildirdiine göre Tâvus der ki: Bir kii: "Ey Allah'n Peygamberi! Ben baz iyi

eyler yapyor ve Allah’n rzasn ümid ediyorum. Bu srada da kadrimin

bilinmesini seviyorum" deyince Hz. Peygamber Mallahu aleyhi vesellem): "...Rabbine

kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak

komasn"2
âyeti nâzil olana kadar ona hiçbir cevap vermedi .

3

Hâkim ve Beyhakî, Tâvus vastasyla bn Abbâs’tan aynsn nakleder .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Müslümanlardan bir

kii savar ve bulunduu konumunun görülmesini severdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "...Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine

kullukta hiç ortak komasn"5 âyetini indirdi.

bn Mende, es-Sahâbe 'de Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Süddî es-Saîr

vastasyla Kelbî'den, o Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn Abbâs der k:

Cundub b. Zuheyr namaz kld
,
oruç tutup sadaka verdii zaman ve bu

(yaptklar) baz kiiler tarafndan zikredildii zaman rahatlard. nsanlarn bu

konuda konumasndan dolay bunlar daha da fazla yapard. Bu amellerle

Alah'n rzasn gözetmezdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Rabbine

kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak

komasn"6
âyetini indirdi .

7

bnu'l-Münzir'in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Mücâhid der ki:

Bir kii: "Yâ Resûlallah! Köle azat ediyorum ve bunun görülmesini seviyorum.

Sadaka veriyorum ve bunun görülmesini seviyorum" deyince: "...Rabbine

kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak

komasn"8
âyeti nâzil oldu.

1

Beyhakî (6853).
1 Kehf Sur. 110

3 Abdurrezzâk (1/414), Hâkim (4/329, 330).

4 Hâkim (2/111, "sahîh") ve Beyhakî (6854).

5 Kehf Sur. 110
6 Kehf Sur. 110
7 Üsdu’î-âbe 'de (1/359) geçtii üzere bn Mende, Ebû Nfuavm 1/472 (1597) ve ibn

Asâkir (11/304).
8 Kehf Sur. 110
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Hennâd'n Zühd'de bildirdiine göre Mücâhid der ki: Bir kii Hz.

Peygamber’e (»iaiiahu aleyhi veseiiam) gelip: "Yâ Resûlallah! Sadaka veriyorum ve

ecrini Allah'tan bekliyorum. Ancak benim için hayrsever biri denilmesini de

seviyorum" dedi. Bunun üzerine: "...Rabbine kavumay uman kimse yararl

i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak komasn"1

âyeti nâzil oldu .

2

Hennâd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd

b. Cübeyr: "...Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine

kullukta hiç ortak komasn"3 buyruunu açklarken: "Amelleri ilerken

sadece Rabbin nzasn gözetmek ve gösteri için yapmamaktr" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta

hiç ortak komasn"5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kim âhiret gününde

tekrar diriltilmekten korkarsa amellerine Allah'n yarattklarndan kimseyi

ortak komasn. Zira Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Rabbiniz öyle

buyurmaktadr" dedi ve devam etti: "Ben, en hayrl ortam. Eer kii

amellerine yarattklarmdan birini ortak ederse bütün sevabn o kiiye

brakrm. Ben sadece bana has olan amelleri kabul ederim." Sonra: "...Rabbine

kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak

komasn "6
âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kesîr b. Ziyâd der ki: Hasan'a:

"...Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta

hiç ortak komasn" 7 dediimde, o: "Bu âyet, mümin hakknda nâzil

olmutur" dedi. Ona: "Niye, mümin Allah'a irk mi kotu?" dediimde:

"Hayr, ancak amellerinde irk kotu. O bir amel ileyip sevabn Allah’tan

beklerken bu ameli bakalannn da görmesini istedi. te bu ameli kendisine

geri çevrilir" karln verdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdulvâhid b. Ziyâd der ki: "Hasan’a:

"Bana riyay anlat, o irk midir?" dediimde: "Evet ey olum: «Rabbine

’KehfSur. 110
1 Hennâd (852).

3 Kehf Sur. 110

A Hennâd (853) ve Beyhakî (6855).

s Kehf Sur. 110
6
Kehf Sur. 110

7 Kehf Sur. 110



600 -3 Kehf Sûresi &

kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak

komasn»' buyruunu okumuyor musun?” karln verdi.

Taberânî'nin eddâd b. Evs'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber MaHahu alay,

veseiiem): "Yüce Allah, öncekileri ve sonrakileri (tüm insanlar) bir yerde toplad

zaman hepsini görüyor olacak ve: «Ben en hayrl ortam. Dünyada benim için

bana ortak koularak yaplan bütün amelleri bu gün kabul etmiyorum. Bu gün

ancak bana has olan amelleri kabul ederim» eklinde bir nida iittirecektir

"

buyurdu ve: «Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine

kullukta hiç ortak komasn»
2
âyetini okudu .

3

bn Sa'd, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin

sahâbeden olan Sa'd b. Ebî Fadâle el-Ensârfden bildirdiine göre Resûlullah

(bbIIbIIbHu aleyhi vniicm) öyle buyurmutur: "Allah, öncekileri ve sonrakileri, vuku

bulmasnda üphe olmayan o günde toplad zaman bir münadi: «Her kim

Allah için iledii bir amelinde bakasn ortak ettiyse sevabn Allah’tan

bakasndan (ortak ettii kiiden) istesin. Zira Allah ortaklar içinde ortaklktan

en fazla müstani olandr» diye nida eder."4

Hâkim ve Beyhakî'nin, Ebû Hureyre bildirdiine göre bir kii: “Yâ

Resûlallah! Kii Allah yolunda cihad etmekte ve dünyalk bir ey elde etmek

istemektedir” deyince, Resûlullah (saiyBhu aleyhi mailem): "Onun bir sevab yoktur
"

buyurdu. nsanlar bunu gözlerinde büyütünce, bu kii bir daha Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyh; mailem) dönüp ayn eyi söyledi. Resûlullah (sbIIbIIbIu aleyhi mailem) bir daha:

"Onun bir sevab yoktur" buyurdu .
5

bn Ebi'd-Dünyâ el-hlâs’ta, bn Cerîr et-Tezhîb’de, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre eddâd b. Evs: “Resûlullah (saiiai™

aleyhi mailem) zamannda riyay küçük irkten sayardk” dedi .

6

’ Kehf Sur. 110
1 Kehf Sur. 110

3 Taberânî (7167).

4 Ahmed 25/161 (15838), Tirmizî (3154), bn Mâce (4203) ve Beyhakî (6817). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2521).

5 Hâkim (2/85, 371, "sahîh"), Beyhakî (6840), Ahmed 13/277, 14/397 (790 8793) ve Ebu

Dâvud (2516). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2196).
6
Tehricu Ahâdisi'l-hyâ'da (5/1981) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî (7139), el

Evsat (196), Hâkim (4/329, "sahîh"), Tahrîcu Ahâdisi’l-hyâ'da (5/1981) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (6843).
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Tayâlisî, Ahmed, bn Ebi’d-Dünyâ, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin eddâd b. Evs’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Kim gösteri için namaz klarsa irk komu olur. Kim gösteri için oruç

tutarsa irk komu olur. Kim gösteri için tasaddukta bulunursa irk komu
olur

"

buyurdu ve: "...Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve

Rabbine kullukta hiç ortak komasn ''1

âyetini okudu .

3

Tayâlisî, Ahmed, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n eddâd b. Evs'ten

bildirdiine göre Resûlullah (uiiaUahu aleyhi YEse#em) öyle buyurmutur: "Yüce Allah:

«Bana irk koanlar için ben en hayrl taksim ediciyim. Bana ortak koan

kiinin ameli, az olsun çok olsun bana ortak kotuu kiinindir. Ben ondan

müstaniyim» buyurmaktadr
" 3

Bezzâr, bn Mende, Beyhakî ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Abdurrahman b. anm, Muâz b. Cebel'e: "Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiemy.«Kim

gösteri için namaz klarsa irk komu olur. Kim gösteri için oruç tutarsa irk

komu olur. Kim gösteri için tasaddukta bulunursa irk komu olur»

buyurduunu iitmedin mi?" dediimde u karl verdi: "Evet, iittim.

Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi vasatlm): "...Rabbine kavumay uman kimse yararl i

ilein ve Rabbine kullukta hiç ortak komasn"4 buyruunu okuyunca bu

durum ashâbn arna geldi. Resûlullah (saDallahu aleyhi vesellem): "Sizi rahatlataym

m?" buyurduunda: "Evet, yâ Resûlallah!" karln verdiler. Bunun üzerine

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vasaiiam) öyle buyurdu: "Bu âyet Rûm Sûresi ndeki

"nsanlarn mallar içinde artsn diye faizle her ne verirseniz, Allah katnda

artmaz. Ama Allah'n honutluunu isteyerek her ne zekât verirseniz; ite

bunu yapanlar sevaplarn kat kat arttranlardr"* âyeti gibidir. Gösteri için

amel eden kiilere sevap verilmedii gibi bir günah da yazlmaz
"b

’ Kehf Sur. 110
1
Tayâlisî (1216). Ahmed 28/362- 364 (17140), Taberânî (7139), Hâkim (4/329, ‘sahih")

ve Beyhakî (6844). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 Tayâlisî (1216), Ahmed 28/362- 364 (17140) ve Ebû Nuaym (1/268, 269). Müsned’in

muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
4 Kehf Sur. 110

s Rûm Sur. 39
6 Bezzâr Kefu'l-Estâr (2230), el-sâbe'de (4/351) geçtii üzere bn Mende, Beyhakî

(6852) ve bn Asâkir (26/178, 179), Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/54) der ki: "snadnda

yalana biri olan Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî bulunmaktadr."
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Ahmed, Tezhîb 'de Ibn Cerîr, Hakîmu't-Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû

Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah fayiahu üieyhi ««Hem): "Sizin için (Decca)

Mesih'ten daha fazla korktuum eyi haber vereyim mi? Bu, gizli irktir. Kii

kalkp bakasnn yerine namaz klar" buyurdu .

1

Ahmed, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

eddâd b. Evs der ki: Resûlullah (laHaHahu aleyhi veseiBm): "Ümmetimin irke ve gizli

ehvete dümesinden korkarm" buyurunca: "Ümmetin senden sonra irke

düer mi?" dedim. Bunun üzerine Resûlullah MaHshu aleyhi vesdiem): "Evet düer,

ancak onlar Güne’e, Ay'a, taa veya puta tapmazlar. Fakat amellerini gösteri

için yaparlar" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Gizli ehvetler nedir?” dediimde:

"Kii oruçlu bir ekilde sabahlar ve cam bir ey isteyince orucu brakp

ehvetine uyar" buyurdu .

2

Ahmed, Müslim, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den

bildirin Hz. Peygamber (saHatiahj aleyhi veiBiem), Rabbinden naklen: "Ben ortaklarn en

hayrlsym. Kim bir amel iler de ona benden bakasn ortak ederse ben ondan

beriyim. O amel, ortak kotuuna aittir

"

buyurdu .
3

Ahmed ve Beyhakî’nin Muhammed b. Lebid'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiMlahu aleyh, yestilem): "Sizin için en fazla korktuum ey küçük irktir
’

buyurunca, ashab: "Yâ Resûlallah! Küçük irk nedir?" diye sordu. Resûlullah

(sahiahu aleyhi »asatem): "Riyadr, zira yüce Allah kyamet gününde insanlar

amelleriyle mükâfatlandrd zaman: «Dünyada iken riya ettiiniz kiilerin

yanna gidin ve bakn. Onun yannda sizin için bir mükâfat bulacak msnz?»

buyurur" karln verdi .

4

Bezzâr ve Beyhakî’nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (aflafciu dar*

vasallen) öyle buyurmutun "Kyamet gününde kiinin amelleri mühürlü

sayfalarda Allah'n huzuruna sunulur. Bunun üzerine Yüce Allah: «unu atn

ve unu kabul edin» buyurur. Melekler: «Ey Rabbim! Vallahi onda hayrdan

baka bir ey görmedik» deyince: «Bu ameliyle benim rzam gözetmemiti. Bu

1 Ahmed 17/354, 355 (11252), Hakîm (2/228) ve Hâkim (4/329, "sahih") ve Beyhakî

(6832), Müsned 'in muhakkikleri: " Sebedi zayftr" demitir.
1 Ahmed 28/346, 347 (17120), Taberânî (7144, 7145), Hâkim (4/330, 'sahih

1
') ve Beyhakî

(6830). Müsned'in muhakkikleri: "snâd çok zayftr" demitir.

3 Ahmed 13/377, 378, 15/371, 372 (7999, 8000), (9619), Müslim (2985) ve Beyhakî (6815,

6816).

4 Ahmed 39/39, 40 (23630, 23631) ve Beyhakî (6831). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen

hadistir" demitir.
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günde ancak benim rzam gözeterek ilenen amelleri kabul edeceim»

buyurur

Bezzâr ve Beyhakî*nin Dahhâk'tan bildirdiine göre Resûlullah (seiieiiahu aleyh,

vesaikin) öyle buyurmutur: "Yüce Allah: «Ben, ortaklarn en hayrlsym.

Benimle beraber ortak koularak ilenen amel ortamndr» buyurur. Ey

insanlar! Amellerinizi Allah'a has kln ve: «Bu, Allah'n ve akrabanndr»

demeyin. Zira o, akrabann olur ve Allah için onda bir ey olmaz. Yine: «Bu

Allah ve sizin içindir» demeyin. O da yüzü suyu hürmetine yaplan kii için

olur ve Allah için onda bir ey olmaz."
2

Hâkim’in bildirdiine göre Abdullah b. Amn “Yâ Resûlallah! Bana cihad ve

savatan haber ver” deyince, Resûlullah (^kHta aleyhi ««iem): “Ey Abdullah! Eer

sabreder ve Allah rzasn gözeterek savarsan, Allah seni sabretmi ve rzasn

gözetmi olarak hareder. Eer riya yapmak ve mal toplamak için savarsan

Allah seni riyakâr ve mal toplayan olarak hareder. Hangi hal üzeri savarsan

Allah seni o ekilde hareder" buyurdu .
3

Ahmed, Dârimî, Nesâî, Rûyânî, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim'in, Yahya b.

Velîd b. Ubâde'den, onun da dedesinden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallal)ah aleyhi veseiiem): "Kii savaa çkar da niyeti sadece esir almak olursa ona ancak

niyeti vardr" buyurdu .

4

Hâkim’in bildirdiine göre Ya'la b. Münebbih der ki: Hz. Peygamber (sailaMu

aleyhi ««ilim) beni gönderdii birliklerle birlikte savaa gönderirdi. Yine bir gün

beni bir birlik içinde gönderdi. Bir kii bineine biniyordu. Ona: “Yürü

gidelim” dediimde: “Seninle gitmeyeceim” karln verdi. Ona: “Niçin?”

diye sorduumda: "Üç dinar almadan gitmem” karln verdi. “Ben

Resûlullah Meflahu aleyhi «nfenO ile vedalatm, imdi yanna dönmeyeceim. Ben

1 Bezzâr Kefu'l-Estâr (3435) ve Beyhakî (3836), Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (10/350)

der ki: 'Taberânî bunu M.el-Evsat 'ta iki senetle rivayet etmitir. Ravilerinden biri Sahih ’ in

ravilerindendir. Bunu Bezzâr da rivayet etmitir."

' Bezzâr Kcfu'l-Estâr (3567) ve Beyhakî (6836). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (10/221)

der ki: "Bezzâr hadisi hocas brahim b. Muceiriden rivayet etmitir. bn Hibbân ve

bakalar onun güvenilir olduunu söylemitir. Ancak onda zayflk vardr. Dier
ravileri ise Sahih’in ravileridir.

s Hâkim (2/85, 86, "sahih").

4 Ahmed 37/365, 398, 451 (22692, 22788), Dârimî (2/208), Nesâî (3138, 3139), Tahrîcu

Ahâdisi'l-thyâ’da (5/1984) geçtii üzere Rûyânî, bn Hibbân (4638) ve Hâkim (2/109,

"sahih"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünni en-Ncsâi. 2941, 2942).
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sana üç dinar veririm" dedim. Gazveden geri döndüüm zaman bu durumu

Resûlullah'a MMu bMh «»M anlattm. Bunun üzerine Resûlullah (taMahu atyhi

vesaiiam ): "Ona üç dinar ver. Onun savatan pay budur" buyurdu .

1

Ebû Dâvud, Nesâî ve Taberânî'nin ceyyid bir isnâdla bildirdiine göre Ebû

Umâme der ki: Bir kii Resûlullah'a (niuwn aleyh vsnfan) gelip: "Ücret karl ve

öhret için savaan birine sevap olarak ne vardr?" dediinde, Resûlullah

(saiieiiBhu ateyh verfem): "Hiçbir ey yoktur" buyurdu. Kii sorusunu üç defa tekrar

edince, Resûlullah (saiiaMu aleyh matem) yine: "Hiçbir ey yoktur” dedikten sonra:

"Yüce Allah sadece kendisine has olan ve kendisiyle rzas gözetilen amelleri

kabul eder" buyurdu .

5

Taberânî'nin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (niuuu eyh

veniiem): "Dünya ve içindekiler lanetlenmitir. Ancak kendisiyle Allah rzas

gözetilen eyler bunun dndadr

"

buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Mâce ve Beyhakî'nin, el-Esmâ

ve's-Sföt'ta Cundub'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem): "Kim

amellerini iittirirse Allah da onun niyetini halka iittirir. Kim de riya yaparsa

Allah da onun durumunu aça çkarr " buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve Ahmed'in, Abdullah b. Amridan bildirdiine göre

Resûlullah MaHatu/ aleyhi veseiiem): "Kim gösteri için bir i yaparsa Allah onun bu ii

gösteri için yaptn aça çkarr. Kim de öhret için bir i yaparsa Allah

onun bu ii öhret için yaptn ifa eder ve aça çkarr" buyurmutur.
5

bn Sa'd ve Ahmed'in, Beîr b. Akrebe'den bildirdiine göre Resûlullah

Maiiahu aleyh veseDem): "Kim riya ve nam için hutbeye kalkarsa Allah onu kyamet

gününde riyakârlarn ve nam için amel edenlerin arasnda durdurur"

buyurmutur.

5

’ Hâkim (2/109, 110). Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesdî, 2941,

2942).
1 Nesâî (3140) ve Taberânî (7628).

3 Mecmau z-Zevâid'de (10/222) geçtii üzere Taberânî. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Da'îfu’l-Cim', 3018).

« bn Ebî eybe (3/525), Ahmed 31/107 (18808), Buhârî (6499), Müslim (2987), ibn

Mâce (4207) ve Beyhakî (1019).

5 bn Ebî eybe (3/526), Ahmed 11/566 (6986). Müsned ’in muhakkikleri: "Müslim ve

Buhârî'nin artlarna göre isnad sahihtir" demitir.
6 bn Sa'd (7/429) ve Ahmed 25/475 (16073). Müsned 'in muhakkikleri: "snâd

hasendir" demitir.
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bn Ebî eybe ve Ahmed’in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (nUsühu aleyhi veseiiem): "Kim amellerini riya için ederse Allah da onun

durumunu aça çkarr. Kim de amellerini iittirirse Allah da onun niyetini

halka iittirir" buyurmutur.
1

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Mahmûd b. Lebid’den

bildirdiine göre Resûlullah (niiaiia^u aivyh vasaiiem):
"
Gizli irkten saknn" buyurdu.

Ashâb: "Gizli irk nedir?" diye sorunca: "Kiinin insanlara gösteri yapmak

için güzel bir ekilde namaz klmas gizli irktir" buyurdu.
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "nsanlann önünde namaz

klan kii yalnz kld zaman da ayn ekilde klsn. Aksi takdirde Rabbini

küçümsemi olur” dedi.3

bn Ebî eybe, Huzeyfe'den aynsn bildirir.
4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Amr b. Abese: "Kyamet gününde dünya

getirildii zaman Allah nzasn gözeterek yaplan ameller aynlacak ve dier

ameller Cehenneme atlacaktr” dedi. 5

bn Ebî eybe ve Taberânî’nin bildirdiine göre Ebû Musa el-E'arî der ki:

Bir gün Resûlullah (sBii8iBhu8Byh»e8Eiem) bize hutbesinde: "Ey insanlar! Allah'a irk

komaktan saknn. Zira o, karnca yürüyüünden bile daha gizlidir" buyurdu.

Ashâb: "Yâ Resûlallah! Kannca yürüyüünden daha gizli olmasna ramen

ondan nasl saknnz?” deyince: "«Allahm! Bildiimiz eylerde irk komaktan

sana snr ve bilmediimiz eyler için istifar ederiz» deyin" buyurdu.
6

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ubâde b. es-Sâmit öyle demitin Kyamet günü dünya getirilir ve:

"Ondan Allah için olan amelleri aynn” denilir. Allah için olan ameller aynlnca

1 bn Ebî eybe (13/526) ve Ahmed 17/453 (11357). Müsned ’in muhakkikleri: "Sahîh"

demilerdir.
1 bn Ebî eybe (2/481) ve Beyhakî (3141).

’ bn Ebî eybe (2/481).

4 bn Ebî eybe (2/481).

s Beyhakî (6849).
6 bn Ebî eybe (10/337, 338), Tabcrânî M. el-Evsal (3479) vc Ahmed 32/383 (19606).

Müsned'in muhakkikleri: "Ebu Ali el-Kâhilî’nin meçhul olmas sebebi ile isnad zayftr"

demitir.
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da: “Dierlerini Cehenneme atn” denilir.

1

Ibn Mâce, Hâkim ve uabu’l-mân'da Beyhakî’nin Muâz b. Cebel'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiuhu aleyhi vadem) öyle buyurmutun "Riyann az

da irktir. Kim Allah'n dostlarna dümanlk ederse Allah'a kar sava açm
olur. Allah, iyileri, takva sahiplerini ve amellerini gizli yapanlar sever. Onlar

ortalkta görünmedikleri zaman aranmazlar. Hazr bulunduklar zaman da

davet edilmezler ve tannmazlar. Onlarn kalbi karanlklarn dr. Onlar

tozlu ve karanlk (fitne vefesat olan) yerlerden çkp giderler."
2

Beyhakî'nin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaKahu aleyhi «selem)

öyle buyurmutun "Ameli gizli tutmak, ameli ilemekten daha zordur. Kii bir

amel iler ve bu amel kendisine gizli yaplm salih bir amel olarak yazlr. Bu

amelin sevab yetmi katna kadar çkar. Kii bu amelini aça çkarana katlar

eytan onu brakmaz. Amelini aça çkard zaman da açk ekliyle yazlr ve

gizli olarak kat kat yazlan bütün sevaplar silinir. eytan bu kiiyi amelini

ikinci defa aça çkarana kadar brakmaz. Kiinin de bu amelinin zikredilip

övülmesi houna gider. O zamanda açk olarak yazlan sevab da silinir ve riya

olarak yazlr. Allah'tan korkan kii dinini korur. Zira riya irktir."3

Ahmed ve Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Benim yanmdaki en deerli dost, namazda pay olan ve Allah

için ibadetlerini gizli olarak yapandr. O, insanlar arasnda göze çarpmayan ve

parmakla gösterilmeyen bir kiidir. Onun eceli çabuk gelir, mal azalr ve

alayan az olur" buyurmutur .

4

bn Sa'd, Ahmed ve Beyhakî’nin Hind ed-Dârî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vesellem): "Kim riya ve iittirmek için bir i yaparsa Allah,

kyamet gününde bunu aça çkarr ve iittirir

"

buyurmutur.

5

Beyhakî'nin bildirdiine göre mrân el-Fakîr öyle demitin Bana

bildirildiine göre Cehennemde öyle bir vadi vardr ki, Cehennem günde dört

1 bn Ebî eybe (13/382) ve Beyhakî (10515). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da îfu't-

Tertb ve't-Terhîb, 4).

2 bn Mâce (3989), Hâkim (4/328, "sahih") ve Beyhakî (6812). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 863).

3 Beyhakî (6813, "da'îf"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terîb ve'l-Terhîb, 24).

4 Ahmed 36/498, 535 (22168, 22197) ve Beyhakî (6814). Muslin muhakkikleri: "Çok

zayf hatta uydurmaya yakn bir hadistir" demitir.
5 Ibn Sa'd (7/422), Ahmed 37/7 (22322) ve Beyhakî (6823). Müsned' in muhakk kleri:

"Sahîh liayrihi" demitir.
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yüz defa ondan snr. 8u, gösteri olarak Kurbân okuyanlar için hazrlanm

bir vadidir."
1

Buhârî Târih'te, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû

Hureyre der ki: Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi «seiiem) evinden çkp:
"Hüzün

kuyusundan Allah'a snn" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Hüzün kuyusu

nedir?" diye sorunca: "Bu, Cehennemde bir vadidir. Cehennem günde dört yüz

defa ondan snr. Bu, gösteri olarak amel edip Kur'ân okuyanlar için

hazrlanm bir vadidir. Allah'n en fazla buzetmi olduu Kur'an okuyucular

da valileri ziyaret eden hafzlardr" buyurdu.
2

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz. Peygamber {sBBBhu aleyh»

«»dem) evinden çkp: "Hüzün kuyusundan Allah'a snn" buyurdu. Ashâb:

“Orada kimler kalacaktr?" deyince, Resûlullah (taiiaiiahu steyh «sdami: "Amellerini

gösteri için yapanlar" karln verdi.
3

Beyhakî'nin, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi «seiiem} öyle

buyurmutur: "Yüce Allah: «Her kim benden bakas için amel ederse ben

ondan uzam» buyurur.”*

bn Merdûye’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sdldlahu aleyhi

veseilem):
"
Küçük irkten saknn" buyurdu. Ashâb: "Küçük irk nedir?” diye

sorunca u karl verdi: "Küçük irk riyadr. Allah kullarn ameleriyle

mükâfatlandraca zaman: «Dünyada iken kendilerine gösteri yaptnz
kiilerin yanna gidin ve bakn. Mükâfat olarak bir ey bulacak msnz?»
buyurur

”

.

5

Ebû Nuaym’n Hilye'de bildirdiine göre Muhammed b. el-Hanefiyye:

“Allah rzas gözetilmeksizin yaplan ey boa gider” dedi.
6

bn Ebî eybe ve Zühd’öe Ahmed'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye der ki:

Muhammed'in (saiBiiahu aleyhi veseHem) ashâb bana: “Ey Ebu'l-Âliye! Allah'tan bakas

için amel etme. Zira Allah seni amel ettiin kiiye gönderecektir" dediler.
7

’ Beyhakî (6850, 6952).

1
Buhârî (2/170), Tirmizî (2383), bn Mâce (256) ve Beyhakî (6851). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Daif Sünen bn Mâce, 52).

* Beyhakî (6851). Bu bir önceki hadisten bir bölümdür.
4 Beyhakî (6923).

5 Tahricu Ahâdisi’l-hyâ’da (5/1981) geçtii üzere bn Merdûye.
6 Ebû Nuaym (3/176).

7 bn Ebî eybe 13/549) ve Ahmed (sh. 44).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Rabî' b. Huseym: “Kendisiyle Allah

rzas gözetilmeyen bir amel boa gider" dedi .

1

bnu'd-Durays'n Fadâilu'l-Kur'ân’âa bildirdiine göre smail b. Ebî Râfi’

der ki: Bize bildirilene göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem} öyle buyurmutur:

"Size büyüklüü yeryüzü ve gökyüzü arasn dolduran sûreyi haber vereyim

mi? Onu yetmi bin melek (Cibrîl ile beraber) tamtr. Bu, Kehf Sûresi'dir.

Allah, bu sûreyi cuma günü okuyan kiinin bir cuma sonras ve üç gün daha

sonrasna kadar günahlarn balar. Ona semaya ulaacak kadar bir nur verir.

Onu Deccal’n fitnesinden korur. Yataca zaman, sonundan be âyet okuyan

kii Alluh’m kurumas ultnu ulnr ve gecenin isledii saatinde uyandrdn."2

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Muâviye b. Ebî Süfyân:

"Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine kullukta hiç

ortak komasn"3 buyruunu okudu ve: “Bu, Kurîân'da inen son âyettir"

dedi .

4

Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Hakîm'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiaiiahu aleyhi veseiiem): "Eer ümmetime sadece Kehf Sûresinin sonu inseydi onlara

yeterdi" buyurdu .

5

bn Râhûye, Bezzâr, Hâkim, el-Elkâb'da îrazî ve bn Merdûye'nin Ömer b.

el-Hattâb'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Kii bir gecede: «Rabbine kavumay uman kimse yararl i ilein ve Rabbine

kullukta hiç ortak komasn»
6

âyetini okursa, bu kendisi için Aden'den

Mekke'ye kadar içerisi meleklerle dolu bir nur olur."7

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: “Kim Kehf Sûresinin

sonunu ezberlerse bu âyetler kyamet gününde kendisi için bandan ayana

kadar nur olur" dedi .

8

1 bn Ebî eybe (14/22).
1 bnu'd-Durays (203).

J Kehf Sur. 110
4 bn Cerîr (15/441, 442).

5 Taberânî Müsnedu'-âmiyyîn(1685). Muhakkik: "snâdnda zayf olan Muhammet!

b. smâil bulunmaktadr" dedi.
6
Kehf Sur. 110

7 el-Metâlibu ’l-Âliye'de (4035) geçtii üzere bn Râhûye, Bezzâr (297) ve Hakim (2/371,

"sahih"). bn Kesîr, Tefsîr (5/204): "Çok arîb (tek kanall) bir hadistir" dedi.
8
bnu'd-Durays (206).




